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Det sker i ugen 2007/2008 

 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3, 
2200 København N.    
TLF: 35 32 64 04  
E-mail: mok@mok.info
WWW: http://mok.info   Oplag: 1500
Udgives af FADL og Det Medicinske StudenterRåd (MSR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet  

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for 
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler 
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder 
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være 
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): 

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, 

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 
1) På en IBM/PC-formateret 3½"-diskette afsendt til ovenstående adresse eller 

afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen 
om mandagen.

2) Vedhæftet e-mail på adressen mok@mok.info. 

OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad 
filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket ind-
læg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen 
efterfølgende mandag.

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være re-
daktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200. 

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private 
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt http://
mok.info/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart 
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, 
c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH 
N.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 
   2) Foran auditorierne v. kantinenw
Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 
   (til venstre ned i kælderen.)
Gentofte:  Ved auditoriet.
Herlev:  På repoen foran auditoriet
Glostrup:  På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre:  1) Ved auditorierne 
   2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 
   2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal
Hillerød:  Biblioteket
Roskilde:  Studiesekretæren (Studenterhuset)
Køge:   Studenterlokalet
Helsingør:  Med. Amb, plan 3

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår 
til Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris. Abon-
nenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen (janniep@mok.info)
Denne uges forside: MOK 90210   

Onsdag: 
  MOK nr 10, årgang 40 udkommer

Torsdag:
  Strikkecafé 15.30-17.30, nu med Thanksgiving
  Møde i MR 16.15

Fredag:

Lørdag:
  GIM-akupunktur og klinisk hypnose fra 13.00

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE
  Studenterpolitisk debat om bachelordel stu  
  diet 16.15-17.30

Tirsdag:

Denne  redaktion

MOK
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DE UNGE MØDRE - STØRRE END FACEBOOK?

De fleste med bevarede sociale instinkter, har på et eller 
andet tidspunkt i løbet af 2007 stiftet bekendtskab med 
internetfænomenet Facebook. 

Hvor det tidligere var nok at nilre lidt på messenger og have fri 
sms, kræves der nu timers dedikeret indsats foran skærmen, for at 
opretholde ens sociale status. At det er en dille, der har fat i den 
danske ungdom, kan man få bekræftet ved at tage en tur i s-toget. 
Her høres fra grupperinger af ungdomssvin postulater som: "Jeg 
har lige fået Anders Fogh som ven" og "Hvor mange venner har du? 
Jeg har 157". 
Netop det sidste spørgsmål om antallet af venner, virker som den 
alt afgørende faktor i Facebook-gamet. En måde at finde nye 
venner på, er at lede efter personer, der deler ens egne interesser 
og her træder Facebooks største force frem. Undertegnede har 
via Facebook fundet en hel ny verden af DUM supportere, hvilket 
MOKs læsere naturligvis også kan opnå ved at indrulle sig i 
Facebook-gruppen De Unge Mødre. Her var i starten kun ganske 
få medlemmer, men seriens åbenlyse kvalitet, har hurtigt fået 
medlemstallet til at eskalere. Det mest spænende er dog, at nogle 
af medlemmerne angiveligt ligger inde med viden, vi andre ikke 
har kendskab til. Således fremgår det af gruppens forum, at vi i 
fremtiden kan forvente at se June fra Asaa i et nyt forhold!

Vedrørende sidste uges afsnit af alle tiders hitserie (kun overgået 
af Matador og En By i Provinsen (Sara Bro gå hjem og læg 
dig)), så var nyhederne sparsomme. Største scoop var faktisk 
Dinas ekskæreste Chris, der udviste en helt basal mangel på 
forældreegenskaber. Nadja og Renés tur i baljen tirrede også 
smilebåndet, men humøret blev sænket af Sebastians modvilje mod 
at iføre sig matrostøj.

Vi håber på flere intriger i denne uge.

 MOK-Red/Martin

p.s. Til de af jer, der har købt billetter til 
Ace of Base i Forum, kan det oplyses, 
at koncerten er flyttet til Valby Hallen

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Mette K. Kristensen, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO) 
Lene Kongebro 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I) 

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer:   Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:  Man-tor 9–14

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) 
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hvh.regionh.dk
Sekretærer:   Fuldmægtig Susan Post, Ass. Marianne Sørensen
Træffetid:   Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@heh.regionh.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid       Man-fre 8:30-12:30

REDAKTIONELT

Sådan startede det...
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MØDEREFERAT - GODKENDT 
3. oktober, studienævnet for 
medicin

Sted: Lille mødesal
Referent: Mette Kilsgaard Kristensen
Til stede:
Studienævnsmedlemmer: Jesper Brahm, Jens Hel-
by, Maria E. Frederiksen, Line Malmer Mad-sen, 
Sabrina Eliasson, Simon Krabbe, Rikke Lund    
Studienævnssuppleanter: Klaus Witt, David 
Wolbye
Studieadministration: Gitte Birkbøll, Martin 
Stampe Noer, Charlotte Paisley, Lisbeth Roland 
Hansen
Referent: Mette Kilsgaard Kristensen
Studievejledere: Stine Birklund, Josefin Viktoria 
Ekløf, Jonas V. Iversen 
Afbud: Jørgen Olsen, Rigmor Jensen, Kari Mik-
ines
Gæster: Joachim Enemark Mygh (MR)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat 07-09(bilag)

3. Personsager (bilag)

4. Orientering fra AMEE 2007 (deltagernes 
væsentligste oplevelser – meget kort!) (bilag)

5. Indledende drøftelser af fastsættelse af 
optagelsestal og optagelseskriterier (elektro-nisk 
forbehandling)

6. Kan vikariater erstatte den kliniske under-
visning? – drøftelse evt. beslutning (elektro-nisk 
forbehandling)

7. Indledende drøftelse af 6. og 8. semester med 
udgangspunkt i 6.-9. semester rappor-ten. 

8. Oplæg til diskussion vedr. Eksamen på 5. sem. 
2006-ordn. (bilag)

9. Indstilling af medlemmer til Det sundhedsviden-
skabelige Studenterforum (2 stude-rende) 

10. Meddelelser/ orienteringssager
- referat fra møde i 10. semesterudvalget samt 
udkast til ny undervisningsstruk-tur (behandles 
på et senere tidspunkt) 

11. Evt.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

Ad 2) Godkendelse af referat 07-09(bilag)
Referatet blev godkendt med enkelte tilføjelser.

Ad 3) Personsager (bilag)
En studerende havde søgt om forlænget frist for 
beståelse af bachelordelen samt til-ladelse til 4. 
eksamensforsøg i organkursus 2-3.
Studienævnet besluttede at imødekomme an-
søgningen, således at fristen for beståel-se af 
bachelordelen forlænges til vinteren 2007/08 og 
den studerende kan for 4. gang gå til eksamen i 
organkursus 2-3 på 4. semester. 
Endvidere blev den studerende gjort opmærksom 
på, at studienævnet har besluttet en forældelses-
frist på 5 år for godkendte kurser og eksaminer.

En studerende havde søgt om tilladelse til at delt-
age i eksamen på 4. semester efter studieordningen 
af 2006 på trods af indskrivning på studieordningen 
af 2000.
Studienævnet besluttede ikke at imødekomme an-
søgningen, da eksamen på 4. seme-ster efter stud-
ieordningen af 2006 ikke indeholder farmakologi. 
Du vil derfor ikke kunne testes i dette fagelement, 
hvorfor studienævnet ikke kan imødekomme din 
an-søgning.

Ad 4) Orientering fra AMEE 2007 (deltagernes 
væsentligste oplevelser – meget kort!) (bilag)

Deltagerne i årets Amee konference gennemgik 
kort deres mest interessante faglige oplevelser fra 
konferencen.

Ad 5) Indledende drøftelser af fastsættelse af 
optagelsestal og optagelseskriterier (elektronisk 
forbehandling)
Studienævnet skulle tage stilling til mulighederne 
for at indføre adgangsbegræns-ning på kandidatud-
dannelsen i medicin. Da det ikke ligger inden for 
studienævnets kompetenceområde, skal det ske 
ved en henvendelse til dekanatet.
Studienævnet besluttede ikke at indføre 
optagelseskriterier. Dog ønsker studienæv-net én 
gang årligt, at se en oversigt over, hvor mange stud-
erende der overflyttes fra de andre universiteter. 

Ad 6) Kan vikariater erstatte den kliniske under-
visning? – drøftelse evt. beslutning (elektronisk 
forbehandling)
Studienævnets praksis har tidligere været, at 
alle sager om meritering af vikariater i stedet for 
klinikophold er blevet behandlet på et studienævns-
møde. Der er givet en del af disse meritter, men 
principperne har været noget uens fra sag til sag.
For at gøre sagsbehandlingen i disse sager ensartet 
og undgå en tung sagsbehandling besluttede stu-
dienævnet, at kompetencen til at vurdere, om et 
givent vikariat kan meriteres, gives til studiele-
deren. Såfremt studielederen er i tvivl, eller den 
stude-rende klager over afgørelsen, fremlægges 
sagen til behandling i studienævnet.
Følgende kriterier skal være opfyldt for, at ansøg-
ningen om forhåndsgodkendelse kan vurderes:
-vikariatet skal have samme længde som kliniko-
pholdet 
- vikariatet skal svare til det område, man skulle 
have haft undervisning 
- den ansættende læge skal tilkendegive over for 
studielederen, at logbogens krav opfyldes
-vikariatet skal være en sammenhængende periode 
(ikke én vagt pr. uge) 
- man skal ikke kunne få både VKO og klinik 
meriteret for samme klinikophold

Ad 7) Indledende drøftelse af 6. og 8. semester med 
udgangspunkt i 6.-9. semester rapporten.
Studienævnet har modtaget et forslag til indførelse 
af introduktionskursus på 6. se-mester i Farma-
kologi, toksikologi, miljø- og arbejdsmedicin.
Forslaget blev kort gennemgået, og studienævnet 
besluttede, at stille forslaget til rå-dighed for det 
netop nedsatte bachelorudvalg. 

Ad 8) Oplæg til diskussion vedr. eksamen på 5. 
sem. 2006-ordn. (bilag)
Studienævnet havde modtaget et forslag fra 
MR vedrørende længden af eksamener-ne på 5. 
semester. 

På 2006 studieordningen, det vil sige den stud-
ieordning, der kører i øjeblikket på 4. semester, 
er eksamen på 5. semester ændret til fire timer 
til nyre/endokrinologi samt to timer til immu-
nologi/patologi. Dette gælder udelukkende for det 
nuværende 4. semester studerende. 
De berørte fag orienteres om eksamenernes længde, 
samt orienteres om eksamener-ne opdeling og deraf 
følgende ændring i eksamensopgaverne. 
Studielederen henstillede til, at nævnet afventer 
bachelorudvalgets indstilling, samt beslutning om 
placeringen af energiomsætningskurset, inden 
der træffes en beslut-ning om ændring af studie-
ordningen og en eventuel ændring af længden af 
eksame-nerne på 5. semester. 

Ad 9) Indstilling af medlemmer til Det sundhedsvi-
denskabelige Studenterforum (2 studerende)
Maria E. Frederiksen og Sabrina Eliasson meldte 
sig.

Ad 10) Meddelelser/ orienteringssager
- referat fra møde i 10. semesterudvalget samt 
udkast til ny undervisningsstruktur (behandles 
på et senere tidspunkt) (bilag)

Sabrina Eliasson:
- valg af studerende til Institutråd er ikke afklaret. 
De studerende frygter, at der ikke kommer stud-
erende i rådene. 
- har deltaget i testning af PC til eksamen. Det 

kræver lidt vejledning, men fungere fint og skal 
nok blive godt. Martin Stampe Noer supplerede, 
at såfremt der er stude-rende, der ikke ønsker at 
benytte computeren, kan de skubbe den til side og 
få udle-veret papir.

Jesper Brahm:
-skriver et oplæg angående, hvordan vi i studi-
enævnet for medicin vil afrapportere til arbe-
jdsmiljøudvalget
- ugerne på 4. semester, hvor energiomsætning-
skurset var planlagt til at ligge, bru-ges til dele af 
OSVAL 1 kurset, som rykkes ned fra 5.semester.
- der er efteroptaget 11 studerende på 1. semester 
på grund af frafald. 

Ad 11) Evt.

MØDEREFERAT - GODKENDT
16. oktober 2007, studienævnet for 
medicin

Sted:Mødelokale 9.1.68
Referent:Lisbeth Roland Hansen
Til stede: 
Studienævnsmedlemmer: Jens Helby Petersen, 
Jesper Brahm, Jørgen Olsen, Kári J. Mikines, 
Maria E. Frederiksen, Rigmor Jensen, Sabrina C. 
Eliasson, Simon Krabbe, Klaus Witt, 
Studienævnssuppleanter: David Woldbye, Melanie 
Østergaard-Veber

Studieadministrationen: Martin Stampe Noer, 
Lisbeth Roland Hansen
Studievejledningen: Gro Askgaard, Malene Es-
ager
Gæster: Flemming Dela (hele mødet), Jørgen 
Hedemark Poulsen og Suzanne Andersen (under 
punkt. 1a), Bjørn Quistorff og Jens Juul Holst 
(under punkt 2)
Afbud: Rikke Lund, Line Malmer

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

1a. Forslag om oprettelse af et hold med engelsk 
sproget undervisning i pædiatri og gynækologi/ob-
stetrik på Hvidovre Hospital

2. Godkendelse af studieordningsændringer ve-
drørende 4. og 5. semester (bilag fra bachelorud-
valget eftersendes elektronisk)

3. Syge/reeksamen (bilag vedhæftet)

4. Evt.

5.Meddelelser

Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelsen af 
punkt 1a. Behandling af forslag om oprettelse af et 
hold med engelsksproget undervisning i pædiatri og 
gynæ-kologi/obstetrik på Hvidovre Hospital.

Ad 1.a) Forslag om oprettelse af et hold med engelsk 
sproget undervisning i pædiatri og gynækologi/ob-
stetrik på Hvidovre Hospital.

Jørgen Hedemark Poulsen og Suzanne Andersen 
var inviteret til punktet. Rap-port om 2. pilotpro-
jekt var udsendt elektronisk.

Jørgen Hedemark Poulsen fortalte indledningsvist 
om pilotprojektet 3 resp. 4 udvekslingsstuderende 
gennemførte i juni og juli 2007 let modificerede 
12. semesters kliniske kurser med efterfølgende 
eksaminer i pædiatri resp. gynæ-kologi og obstetrik 
på engelsk på Hvidovre Hospital. Både studer-
ende og un-dervisere har efter de kliniske ophold 
besvaret et web-baseret spørgeskema. Samlet 
set er tilbagemeldinger overordentligt positive, 
hvorfor det nu anbefales at permanentgøre ord-
ningen, forankret på Hvidovre Hospital. Ved en 
perma-nentgørelse anbefales endvidere at integrere 
undervisningen i den almindelige semesterunder-
visning dog med den modifikation at eksamen for 
det engelsk-sprogede hold placeres i umiddelbart 
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forlængelse af det kliniske ophold. 

Sabrina Eliasson spurgte, om underviserne var 
indforstået med den ”ukurante” placering af eksa-
men. Jørgen Hedemark Poulsen svarende, at dette 
ikke havde voldt problemer ved pilotprojektet og 
er en nødvendig forudsætning, da de studerende 
ellers ikke når at deltage i eksamen.

Jens Helby Petersen spurgte, om de danske stud-
erende på holdet kunne eksa-mineres på engelsk. 
Martin Stampe Noer svarede, at hvis der var tale 
om et tilbud, de studerende selv havde valg til, så 
ville det ikke volde problemer, men tilføjede at man 
ikke mindst af ressourcehensyn efterfølgende bør 
evaluere ordningen.

Simon Krabbe spurgte, om det var muligt at imøde-
komme afdelingernes ønske om at få studerende, 
der har engelsk som modersmål. Suzanne Andersen 
sva-rende, at universitet netop har indgået aftale 
med University of Iowa, USA og University of 
New South Wales, Australien, og at man vil give 
studerende fra disse universiteter fortrinsret til 
den engelsksprogede undervisning.

Klaus Witt tilføjede, at faget Almen medicin aller-
ede nu har eksamen efter hvert rul og gerne vil 
deltage i den engelsksprogede undervisning.

Studienævnet besluttede at integrere ordningen 
i den almindelige undervisning på 12. semester. 
Danske studerende, der vælger at følge det engel-
ske hold, vil kunne vælge, om de vil eksamineres 
på dansk eller engelsk. 

De praktiske forhold omkring tilmelding til det 
engelske hold drøftes med kli-nikudvalgssekretær-
erne.

Ad 2) Godkendelse af studieordningsændringer 
vedrørende 4. og 5. se-mester

Bjørn Quistorff, Jens Juel Holst og Flemming Dela 
var inviteret til punktet. 

Forslag fra underviserne på 3.-5.semester (i det 
følgende kaldet arbejdsgrup-pen) af 4. oktober 
2007, delbetænkning fra bachelorudvalg (m. bilag) 
samt ”Forslag til mere hensigtsmæssig fordeling 
af øvelser samt arbejdsbyrde mel-lem semestrene 
4.-6” fremsendt af Jens Helby Petersen og Maria 
Eiholm Fre-deriksen var udsendt elektronisk.

Jesper Brahm bød indledningsvist gæsterne 
velkommen og gav ordet til for-manden for Bach-
elorudvalget.

Kári Mikines redegjorde for udvalgets arbejde: 
Udvalget har – på baggrund af den meget stramme 
tidsfrist for aflevering af delbetænkning 1 – ikke 
haft mu-lighed for at gennemarbejde den samlede 
struktur for bacheloruddannelsen og har set det 
som sin akutte opgave at foreslå justeringer i 4. 
og 5. semester.

Bachelorudvalget har behandlet det fremsendte 
forslaget af 4. oktober. Det fremgår af det frem-
sendte forslag, at fagenes problem i forhold til 
2006-studieordningen er, at der skabes en kunstig 
opdeling af stoffet, hvis det skal kunne eksamin-
eres i to adskilte eksaminer, og at der ikke kan 
etableres en ”fagligt meningsfuld” eksamen efter 
4. semester
Arbejdsgruppen foreslår, at der etableres en samlet 
eksamen efter 5. semester omfattende det samlede 
stofmængde for organkurserne i mave, tarm og le-
ver, i energiomsætning og muskler; i hjerte, lunger 
og blod, i nyrer og urinveje og i endokrinologi og 
reproduktion. 
Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at man således 
vil kunne fordele timerne mere hensigtsmæssigt 
over semestrene, hvis man kan lade et organkursus 
gå over to semestre.
Arbejdsgruppen anbefaler i øvrigt, at metodekurset 
fjernes fra 4. semester og gør sig overvejelser om 
at opsplitte kurset, indføje nye undervisningsele-
menter og fordele det på flere semestre.
Som et alternativ til ovenstående forslår arbejds-
gruppen, at man bibeholder 4. semesters eksamen, 
flytter et element fra organkursus i hjerte, lunger 

og blod (omhandlende blod med den tilhørende 
biokemiøvelse) til 5. semester, hvor det integreres 
i kurset om endokrinologi og reproduktion. End-
videre anbefales flytning af metodekurset til 3. 
semester, og at der flyttes to OSVAL-uger fra 5. 
til 4. semester.
Bachelorudvalget har under sin behandling af 
forslaget fra dekanens arbejds-gruppe fundet, at 
der ikke er tilstrækkelige argumenter for at ændre 
den ved-tagne eksamensordning, således som den 
er kommet til udtryk i 2006-studieordningen. Der 
er blandt medlemmerne af udvalget bekymring 
for, at en så stor eksamen som den foreslåede, 
som omfatter 35 ECTS-point, og som dermed ville 
blive studiets absolut største eksamen, ville give 
de studerende en uforholdsmæssig stor mængde 
stof at mestre. 
På den anden side er der i udvalget også forståelse 
for, at tyngden i stofmæng-den ligger skævt på de 
to semestre. Et flertal i udvalget anerkender der-
for, at der vil være behov for at reducere indholdet 
i 4. semester og kan tilslutte sig, at elementet 
omhandlende blod med den tilhørende biokemiske 
øvelse i kurset hjerte, lunger og blod flyttes til 5 
semester.  
Studenterrepræsentanterne i udvalget finder ikke 
at det er nødvendigt at flytte-biokemidelen “blod” 
af kursus i hjerte, lunger og blod ud af kurset og op 
på 5. semester. Derimod bør det forblive sammen 
med de øvrige dele af kursus i hjerte, lunger og 
blod. Dette pga. bedre faglig sammenhæng. Stu-
denterrepræ-sentanterne vurderer, at 4. semester 
på 2006-ordningen ikke vil få en markant større 
arbejdsbyrde end 5. semester på 2006-ordningen. 
Der er fra studenter-side udarbejdet et overslag 
over stofmængden (målt som sider i de anbefalede 
lærebøger), hvoraf det fremgår, at der er ca. 1.400 
siders stof på 4. semester (samt metodekursus) 
og ca. 1.300 siders stof på 5. semester (samt 
bachelorop-gave/OSVAL 1). På baggrund af denne 
vurdering af pensums størrelse, samt de studer-
endes erfaringer med arbejdsbelastningen af de 
nuværende kurser mener studenterne ikke, at der 
er en markant større arbejdsbyrde.
Det samlede udvalg anerkender, at der skal bestå 
mulighed for, at skabe en sammenhæng mellem 
organkurserne både i undervisningen og ved 
eksamen, hvorfor der skal være mulighed for ved 
eksaminer at kunne inddrage helt over-ordnede 
principper fra de tidligere organkurser
Som samlet konklusion på udvalgets 1. delbetæn-
kning, som omfatter 4. og 5. semester, skal flertallet 
i udvalget anbefale følgende opbygning: 
4. semester indledes med et fire ugers metodekur-
sus, som afsluttes med tenta-men. Herudover 
indeholder semestret kursus i mave, tarm og lever 
(inkl. meta-bolisme og ernæring), kursus energiom-
sætning og muskler samt kursus i hjer-te, lunger 
og kredsløb. Der afholdes en integreret eksamen 
omfattende de ovenfor nævnte emner.
På 5. semester afholdes kursus i nyrer og urinveje, 
kursus i endokrinologi og reproduktion samt bi-
okemikurset om blodet, inkl. én biokemiøvelse, (ca. 
20 ti-mer). Efter kurserne afholdes en integreret 
eksamen. Herudover indeholder semesteret kursus 
i almen patologi og immunologi, som afsluttes 
med eksa-men. Der anvendes endvidere to uger 
til bachelorprojektet.

Herefter gav Jesper Brahm ordet frit:
Bjørn Quistorff spurgte om metodekurset, givet 
det forblev på 4. semester kun-ne placeres sidst 
på semestret?
Sabrina Eliasson fandt, at en placering af me-
todekurset sidst på semestret kun-ne binde me-
todekurset og OSVAL tættere sammen. Sabrina 
Eliasson roste endvidere Bachelorudvalget for 
det leverede delrapport og tilføjede, at hun savner 
faglige argumenter for at flytte ”delkurset” i blod, at 
hun ikke var enig i, at det er nødvendigt at fordele 
biokemiundervisningen over 4 og 5. semester.
Simon Krabbe delte ikke undervisernes bekymring 
vedr. belastningen på 4. hhv. 5. semester.
Bjørn Quistorff svarede, at 2006-studieordningen 
i urimelig grad har kompri-meret stof på 4. se-
mester. Efter hans vurdering er 2/3 af pensum i 
biokemi og fysiologi p.t. placeret på 4. semester. 
Forslaget om at flytte blod skulle ses som et forsøg 
på at rekonstruere 4. og 5. semester uden at gøre 
skade. Han mente endvidere, at man under alle 
omstændigheder må gennemgå øvelesesunder-

visningen på semestrene.
Jens Juul Holst tilføjede, at flytningen af blod ikke 
er uproblematisk. 4. seme-ster vil stadig være stort, 
men udvidede hjælpemidler til eksamen kan forhå-
bentlig afhjælpe dette.
Jørgen Olsen fortalte, at der er udbredt bekym-
ring og kritik blandt lærerne for så vidt angår 
fordelingen af stofmængden. Han forstod ikke de 
studerendes synspunkt og mente, at man nærmede 
sig konsensus omkring en løsningsmo-del.

Simon Krabbe svarede, at han bestemt respekterede 
lærernes synspunkter, men blot mente, at der var 
flere måder at gøre stofmængden op på. Kigger man 
for eksempel på sideantal, så er de 2 semestre ikke 
meget forskellige fra hinanden.

Kári Mikines bemærkede, at de studerende måtte 
anerkende, at man som un-derviser lærer, hvad og 
hvor det er de studerende har svært ved at lære 
pensum. Han fandt, at studienævnet nu skulle 
drøfte, om man skulle følge Bachelorud-valgets 
indstilling eller det af Jens Helby Petersen og 
Maria Eiholm Frederik-sen udarbejdede forslag, 
der også inddrager elementer fra 6.-9.semester-
udvalgsrapporten.

For så vidt angår sidstnævnte forslag, så må kur-
suslederen for metodekurset have lejlighed til at 
kommentere forslaget om at rykke elementer fra 
6. og 8. semester ned på 4. semester.

Sabrina Eliasson sagde, at hun bestemt re-
spekterede underviserne. Sabrina savnede re-
spekt den anden vej. Det er jo de studerende, der 
mærker hvad der fungerer eller ikke fungerer. Hun 
tilføjede, at hvis blod skulle flyttes til 5. se-mester, 
så fandt hun, at delkurset skulle integreres med 
immunologidelen sna-rere end endokrinologi og 
nyrekurset. Hun fandt endvidere, at OSVAL 1 
skulle forblive på 5. semester.

Simon Krabbe fandt, at delkurset i blod fagligt set 
bedst er placeret på 4. seme-ster.

Jens Juul Holst mindede om, at det havde været en 
eksplicit forudsætning for 1.-5. semesterudvalgets 
arbejde, at hvis energiomsætning skulle flyttes fra 
5. til 4. semester, så skulle noget andet flyttes den 
anden vej. Det er fagligt velargu-menteret at flytte 
energiomsætningskurset.

Flemming Dela foreslog at kondensere me-
todekurset og flyttet OSVAL 1. På den måde får 
man mere luft på såvel 4. som 5. semester.

Jens Helby Petersen svarede, at han og Maria 
havde overvejet en tilsvarende løsning, men at de 
i første omgang havde forsøgt at tage højde for 6.-9. 
seme-sterudvalgets indstilling.

David Woldbye sagde, at farmakologerne ønskede 
mindst én eksamen på læ-geuddannelsen, hvor 
de studerende reelt vil blive eksamineret i farma-
kologi. Faget vil helst placeres på 6. semester, men 
hvis faget bliver placeret på 5. se-mester, så ønsker 
man en placering sidst på semestret.

Jesper Brahm svarede, at hvis farmakologi endte 
på 5. semester med en inte-greret eksamen sammen 
med patologi og immunologi, så må man selvfølgelig 
drøfte fagenes indbyrdes vægt til eksamen.

Sabrina Eliasson fastholdt, at delkurset i blod 
fagligt set bedst kunne integreres med immunologi 
og patologi og mht. farmakologi forslog hun, at faget 
place-res på 6. semester sammen med toksikologi 
og arbejdsmedicin.

Jesper Brahm bad studienævnet tage stilling til, 
om man skulle følge Bachelor-udvalgets indstilling 
eller skulle følge den af Jens og Maria foreslåede 
model, der bygger videre på bachelorudvalgets 
forslag og integrere dele af 6.-9. seme-sterudval-
gets forslag.

Sabrina Eliasson støttede bachelorudvalgets for-
slag og fandt, at studienævnet skulle genoptage 
drøftelsen af 6.-9. semesterudvalgets rapport.

Rigmor Jensen syntes, at der var tale om flotte 
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velgennemarbejde forslag. Hun ville tilsluttede 
sig Jens og Marias forslag, men forslog at man 
kigger en ekstra gang på såvel metodekurset og 
farmakologi.

Kári Mikines sagde, at han for så vidt angik me-
todekurset sagtens kunne støtte den elaborerede 
model, at farmakologerne ikke var afvisende over 
for en pla-cering på 5. semester, og at han fandt, 
at det er fornuftigt, at give plads til OSVAL 1 på 6. 
semester. Samlet set kunne Kári derfor godt støtte 
Jens og Ma-rias forslag.

David Woldbye ville gerne have tid til at overveje 
placeringen på 5. semester. Faget havde haft meget 
kort tid til at overveje placering og indhold. David 
spurgte om den del af beslutningen, der vedrørte 
farmakologi kunne skubbe til næste møde.

Jens Helby Petersen fandt det vigtigt at studi-
enævnet nu besluttede sig for den samlede model. 
Faget kan naturligvis justere kursets indhold.

Jesper Brahm konkluderede, at studienævnet 
havde vedtaget den af Jens Helby Petersen og 
Maria Eiholm Frederiksen foreslåede model 
hvorefter:

· Kursus i blod, der primært består af biokemi, 
flyttes fra 4. til 5. seme-ster, hvor det integreres 
sammen med kurset i endokrinologi, og eksa-mi-
neres sammen med dette og nyre-kurset ved en 
4-timers skriftlig ek-samen.
· Der udvides med ekstra hjælpemidler til kurset 
i blod, i form af over-sigter over koagulationsve-
jene mv.
· 2 af de 4 OSVAL-uger flyttes fra 5. til 6. semes-
ter.
· Kurset i Basal farmakologi og toksikologi plac-
eres på 5. semester (tid-ligere projekteret på 6. 
semester), hvor det indgår i skriftlig blokeksa-men 
sammen med immunologi og almen patologi, der 
fremover bliver 4 timer lang, men uden at udvide 
stofmængden i fagene.
· Som foreslået i 6.-9. semesterrapporten flyttes 
1,4 UE videnskabsteori fra 6. og 8. semester til 
metodekurset på 4. semester.

Jesper Brahm tilkendegav, at farmakologerne vil 
indtil førstkommende studie-nævnsmøde, hvor 
den ny studieordningen formel skal godkendes 
vil kunne overveje løsningen. Jesper Brahm un-
derstregede, at der efter hans opfattelse skulle 
meget tungtvejende argumenter til for at ændre 
beslutningen vedr. far-makologis placering.

Jesper Brahm sagde videre, han allerede næste 
dag ville tage kontakt til de studiesekretærer, 
der planlægger 4. og 5. semester for at drøfte 
konsekvenser for skemaplanlægningen og for 
om muligt allerede fra indeværende semester, at 
implementere ændringerne.

Såfremt vi genindfører energiomsætningen på 4. 
semester i dette efterår, samt lader “blod-delen” 
af “hjerte-lunger-blod” overføre til 5. semester, vil 
der være flere gevinster at hente:

1) vi undgår etablering af flere, midlertidige 
studieordninger med deraf følgen-de tre parallelt 
forløbende, men forskellige eksaminer, der skal 
udbydes i 3 omgange

2) vi undgår dobbeltundervisning i foråret 2008, 
hvor øvelseslokalerne er hårdt pressede pga. 
flytninger m.v.

3) dobbeltundervisning i energiomsætning bliver i 
dette semester med bedre kapacitet

4) vi undgår et væld af dispensationssager

Forslag til revideret 2006-studieordning frem-
sendes inden ugens udgang.

Ad 3) Syge/reeksamen
Der var fremsendt et præciserende forslag ve-
drørende syge/reeksaminer. Der var ingen bemær-
kninger til forslaget som godkendtes.

Ad 4) Eventuelt

Jesper Brahm orienterede om, at man ek-
straordinært opretter et hold 410 ved histolo-
giundervisningen på 4. semester, for at sikre en 
rimelig afvikling af un-dervisningen.

Ad 5)  Meddelelser
Rigmor Jensen fortalte, at 10. semesterudvalget 
har arbejdet med en revision af blokkurserne på 
10. semester. Udvalget vil gerne have ændrings-
forslaget drøf-tet i studienævnet. Udvalget holder 
sidste møde den 29. oktober, der blev aftalt at 
ændringsforslaget drøftes på studienævnets møde 
den 13. november.

STYRENDE ORGANER

PAS PÅ PENGENE
Har du brug for økonomisk 
vejledning i løbet af dit studie er 
der hjælp at hente. 

SU
Har du spørgsmål om SU, skal du kontakte SU-
kontoret på KU. Man kan ringe på 33 14 15 36 
eller skrive til su-kontoret@adm.ku.dk. Mange svar 
på de almindeligste spørgsmål kan afklares ved at 
søge på www.su.dk.

Studenterøkonomivejledningen – SØ
SØ har til formål at vejlede omkring de studer-
endes muligheder for at gennemføre studiet med 
udgangspunkt i den enkeltes økonomiske og stud-
iemæssige situation. 
For eksempel hvis du har opbrugt dine SU-muligh-
eder, eller er faldet for kravet om studieaktivitet, 
men også hvis du har børn, er på revalidering 
eller hvis du en kort overgang er i en alvorlig 
økonomisk knibe på grund af eksempelvis sygdom. 

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Uge 45-46 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder   

Mandag 5/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard 
Tirsdag 6/11 1300 – 1400 1000 – 1300 Jonas Vestergaard Iversen 
Tirsdag  6/11 1200 – 1300  1300 – 1600  Jesper Marsner Hansen 
Onsdag 7/11 1600 – 1700 1300 – 1600 Rasmus Storch Jakobsen
Onsdag 7/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Josefin Viktoria Eklöf 
Torsdag 8/11 0800 – 0900 0900 – 1200 Malene Esager Liberoth 
Torsdag 8/11 1900 – 2000 1730 – 1900 Stine Birkelund 
Mandag 12/11 1900 – 2000 1700 – 1900 Gro Askgaard 
Tirsdag 13/11 1300 – 1400 1000 – 1300 Jonas Vestergaard Iversen 
Tirsdag  13/11 1200 – 1300  1300 – 1600  Jesper Marsner Hansen 
Onsdag 14/11 1600 – 1700 1300 – 1600 Rasmus Storch Jakobsen 
Torsdag 15/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Stine Birkelund 
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale,  kan du møde op i starten af vores 
træffetid 
for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

Den Internationale Studievejledning 
Dag  Telefontid Træffetid Vejleder   
Hver tirsdag  0900 – 1000                1000 – 1200 Eva Maryl 
Hver torsdag    1000 – 1200 Eva Maryl  
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det 
tema, som du er 
interesseret i – se skemaet nedenfor. 
Orienter dig på http://medicin.ku.dk/internationalt/, inden du møder op, og vær forberedt på, hvad du vil 
spørge om. 

10.00-10.30: Information om udveksling på 7. sem 
10.30-11.00: Information om udveksling på 7. sem 
11.00-11.30: Information om udveksling på 11. sem. 
11.30-12.00: Information om udveksling på 9. sem./Andet, herunder ALLE selvarrangerede ophold.
DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning  
telefonnummer: 28 75 70 89  telefonnummer: 35 32 70 91  
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk  e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk  
træffetidslokale er: 9.1.33a   træffetidslokale er: 9.1.27

Studievejledningen
Studenterøkonomivejledningen kontaktes på tel-
efon 35 32 38 99 eller e-mail sa-studoekon@adm.
ku.dk. 

Børnetilskud til studerende - D
Det er muligt for studerende med hjemmeboende 
børn at søge kommunen om et ekstra børnetilskud. 
Tilbuddet er gradueret efter indkomst og er ikke 
afhængigt af om man modtager SU.  Der kan søges 
om ét tilskud pr. uddannelsessøgende forælder, 
uanset antallet af børn. 
Tilskuddet søges hos din hjemkommune og ud-
betales som almindelige børnepenge kvartalsvis. 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din 
kommune eller på internetadressen https://www.
minff.dk/satser/. 

Centrala studiestödsnämnden – CSN 
Studerende fra Sverige kan hente information om 
CSN på http://www.csn.se/. Vi kan desværre ikke 
tilbyde vejledning om CSN ved Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet.
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HOSPITALER OG 
KLINIKUDVALG
Er studiet et stort sort hul efter 5. 
semester? Giver ord og forkortelser 
som Klinikudvalg og KKA-2 ingen 
mening? Er det virkelig rigtigt, at man 
kan komme til Rønne i praktikophold? 
Læs her!

Ved tilmeldingen til undervisningen på 6. semester, 
skal du også prioritere dine ønsker vedrørende 
valg af klinikudvalg. I den forbindelse afholder 
Studievejledningen for Medicin en lille forelæsning 
vedrørende dette. 
Dette oplæg vil blive holdt den 6. november kl. 
15-16 i Lundsgaard auditoriet.
Ved prioritering af dit klinikudvalg skal du være 
opmærksom på transport, læsemakker, forskning, 
arbejde, børnepasning, etc.
Du vil herefter være tilmeldt dette klinikudvalg 
resten af din studietid med mindre at du får im-
ødekommet en dispensation vedrørende skift af 
klinikudvalg.

Klinikudvalgene:
Klinikudvalget Rigshospitalet (KRH):
Kontoret finder du i Teilum.
Hospitaler i KRH:
Rigshospitalet, Frederiksberg hospital, Roskilde 
og Køge.
Klinikudvalget Kommunen (KKK):
Kontoret finder du på Hvidovre Hospital:
Hospitaler i KKK:
Hvidovre, Bispebjerg, Amager, Rønne, Nuuk, 
Nykøbing Falster og Slagelse.
Klinikudvalget Amtet (KKA):
Kontoret finder du på Herlev Amtshospital.
Hospitaler i KKA:
Herlev, Hillerød, Gentofte, Glostrup, Næstved, 
Holbæk og Helsingør.

Vedrørende holdsætning på de 
forskellige semestre:

HVOR FINDER JEG UD 
AF… 
Har du brug information om studiet som du ikke 
lige kan finde her i MOK, på SIS eller www.
medicin.ku.dk så kig i studiehåndbogen. Her finder 
du svaret på 9 ud af 10 af de spørgsmål vi får i studi-
evejledningen, samt en masse knapt så hyppige. 
Er du i tvivl om det der står i studiehåndbogen, 
så spørg studievejlederne. Studiehåndbogen er 
tilgængelig på Internettet.

Al information om universitet, studiet, klinikhos-
pitalerne, tidsfristerne, studievejledning osv. er 
samlet i studiehåndbogen. Her er alle formelle og 
uformelle forhold beskrevet i et let tilgængeligt 
sprog. Du kan finde reglerne for holdtilmelding, 
orlov, eksamen, sygemelding, information om 
hvordan man bruger biblioteket, de vigtigste 
adresser og meget mere. Har du gennembladret 
studiehåndbogen og ved du hvad den indeholder, 
kan du spare dig selv for mange forgæves opkald 
og febrilsk søgen på nettet. 
 
Du kan finde studiehåndbogen på www.medicin.
ku.dk/om_uddannelsen/studieordninger/

Fra www.medicin.ku.dk er der også links til de 
overordnede love for universitetets virksomhed 
blandt andet studieordningerne, der på ”lov sprog” 
definere uddannelsens rammer, samt diverse 
bekendtgørelsen om f.eks. adgang til universitet og 
afholdelse af eksamen ved universitetet.

Kan du alligevel ikke finde det du 
søger, så spørg i studievejledningen!

DANSK MEDICINSK-
HISTORISK SELSKABS 
STUDENTERPRIS
Dansk Medicinsk-historisk Selskab belønner en 
studenteropgave indenfor det medicin- og helse-
historiske felt i bredeste forstand med kr. 10.000. 
Præmien kan tildeles eksamensopgaver, der er 
bedømt i 2007. Både studerende og vejledere kan 
indstille en opgave til prisen.
Frist for indstilling af opgaver er 31. december 
2007. 
Læs mere på Dansk Medicinsk-historisk Selskabs 
hjemmeside, www.dmhs.suite.dk.
For yderligere oplysninger, kontakt Søren Bak-
Jensen, sbj@mm.ku.dk

***

DANSK MEDICINSK-
HISTORISK SELSKAB 
INDKALDER KANDIDATER 
TIL STUDENTERPRISEN 
2007
Dansk Medicinsk-historisk Selskab belønner hvert 
år en studenteropgave inden for det medicin- 
og helsehistoriske område i bredeste forstand, 
herunder også odontologi og farmaci. Studenter-
prisen er på kr. 10.000.

Præmien kan tildeles en eksamensopgave, f. eks. 
bachelor- eller OSVAL-opgave, der er blevet bedømt 
i 2007. Dog er specialer undtaget. Både studerende 
og vejledere kan indstille en opgave til prisen.

Læs nærmere om prisopgaven og indleveringsfrist 
på Dansk Medicinsk-historisk Selskabs hjemme-
side, www.dmhs.suite.dk eller skriv til Søren 
Bak-Jensen, sbj@mm.ku.dk

2007E: FORBEREDELSE 
TIL FREMLÆGNING AF 
OSVAL I 
Kære 5. semesterstuderende,

Som et led i undervisningen og vejlednin-
gen omkring udarbejdelsen af din første 
selvstændige opgave om et videnskabeligt 
emne, OSVAL I, tilbydes du – udover vejledn-
ing af en kvalificeret vejleder - undervisning 
i form af en workshop samt forberedelse til 
den mundtlige fremlægning.

Et godt forarbejde er en vigtig forudsætning 
for den obligatoriske fremlægning af din 
OSVAL-opgave.

Vi vil derfor opfordre dig til at benytte tilbu-
det om holdundervisning i forberedelse til 
OSVAL, der i dette efterår finder sted fredag 
d. 9. november 2007.

Du kan finde oplysninger om hvor undervis-
ningen finder sted på www.sis.ku.dk.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen

Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvi-
denskab – PUCS Hanne Colding
Fmd. OSVAL-udvalget

FOREDRAG OG SOCIAL 
PSYKIATRI OG SOCIALT 
UDSATTE SINDSLIDENDE 
ved Preben Brandt.

Preben Brandt er speciallæge i psykiatri 
og dr.med. Han er formand for Rådet for 
Socialt Udsatte, medlem og medstifter af 
den tværeuropæiske
organisation “Santé Mentale Exclusion 
Sociale”. I 1997 etablerede han Projekt 
UDENFOR. 

Preben Brandt er desuden forfatter til adskil-
lige bøger om psykiatri samt en række viden-
skabelige artikler i danske og udenlandske 
tidsskrifter. Dertil kommer rapporter og de-
batindlæg i fag-og dagspressen, ligesom han 
er flittig foredragsholder og underviser. 

Så kom glad til kaffe, kage og psykiatri tirs-
dag d. 13/11 kl. 16.15-17.15 i 
Henrik Dam auditoriet på Panum.
Mvh. PMS- Psykiatri for medicinstuder-
ende.

På 6., 8., 10., 11. semester er der tale om hold-
sætning i klinikudvalgene, mens der på 7., 9. og 
12. semester er tale om universitær holdsætning. 
Det vil sige at du sagtens kan blive holdsat på et 
hospital, som ikke er tilknyttet dit klinikudvalg.
Hospitaler på 7. semester:
Amager, Bispebjerg, Rigshospitalet, Frederiksberg, 
Glostrup, Næstved og Herlev. Variationer kan fore-
komme, men de endelige hospitaler og antallet af 
pladser fremgår af tilmeldingsblanketten.
Hospitaler på 9. semester:
Hvidovre, Roskilde, Køge, Gentofte, Helsingør, 
Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster, Rønne, 
Halmstad, Nuuk. 
Hospitaler på 12. semester:
Glostrup, Gentofte, Herlev, Hillerød, Næstved, Hol-
bæk, Hvidovre, Frederiksberg, Amager, Roskilde, 
Rigshospitalet. 

Transport udgifter dækkes til følgende 
klinikhospitaler:
Hillerød, Storstrømmens Sygehus, Næstved, 
Roskilde, Køge, Helsingør, Holbæk, Slagelse, 
Nykøbing Falster (weekend, samt kost og logi), 
Rønne (hver weekend, samt kost og logi) og Nuuk 
(tur/retur, logi).

Det tilstræbes at der gives besked til studerende 
der holdsættes i Nuuk, Rønne og Nykøbing Falster 
inden jul/sommerferie.

Dispensationer:
Du kan søge dispensation vedrørende holdsætning 
i et ønsket klinikudvalg, hvis der er tale om usæd-
vanlige forhold. Dette kan f.eks. være vedrørende 
dit barns institutionsplads, der har nogle specifikke 
åbningstider, som medfører at du ikke kan nå at 
møde rettidigt i klinikken. Du kan have også have 
specielle ønsker vedrørende en holdsætning pga. 
forskning, arbejde, sport, mm. 
Vi anbefaler, at du kommer forbi studievejlednin-
gen til en samtale om en eventuel dispensation 
vedrørende ønske om henholdsvis klinikudvalg 
og hospital.

Studietilbud
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ÅBNINGSTIDER FOR VÅD STUDIESAL 18.01.42

November 2007
- Husk selv handsker.  
- Studiekort skal fremvises.  Vi ses i kælderen.
    Mvh studiesalsvagterne.

CeKU tilbyder GRATIS aftenkurser til ALLE studerende på 6.-13. semester, 
som ønsker at forbedre deres kliniske færdigheder. Det er en god mulighed for at 
forberede sig til det kliniske ophold på 7. og 9. semester, til 9.semesters OSCE-
eksamen eller til akut patient eksamen på 12. semester, og til at genopfriske 
færdighederne inden et lægevikariat eller turnus.

NYT OM TILMELDING
Du får nu svar på mail direkte samme eller næste dag om du har fået plads på 
kurset. Hvis kursus aflyses, får du dette at vide senest 3 dage før kursus. Tilmeld-
ing til alle kurser kører efter første til mølle-princippet, så tilmeld dig i god tid.

AFLYSNING
Alle kurser 13/12-07 aflyses. Ny dato annonceres.

NYT OM NEURO-KURSUS
Der har været stor efterspørgsel på vores kursus i Neurologisk undersøgelse. Vi 
prøver at sætte flere kurser op, hvis det kan lade sig gøre.

NOVEMBER-DECEMBER:

TOR 8/11 Kombi-kursus 16.15-20.30

TOR 15/11 Ledundersøgelse 16.15-20.30

TOR 15/11 Avanceret sutur 16.15-19.30

ONS 21/11 Journalopt/Obj. us 16.15-20.15

ONS 21/11 Kombi-kursus 16.15-20.30

TOR 22/11 Avanc. genoplivning 16.15-19.30

ONS 5/12 Kombi-kursus 16.15-20.30

ONS 5/12 Journalopt/Obj. us 16.15-20.15

TOR 6/12 Avanc. genoplivning 16.15-19.30

TILMELDING
Tilmelding er påkrævet og sker til ceku@rh.regionh.dk.
Husk at skrive: Navn, semester og klinikudvalg.
Sted: Center for Klinisk Uddannelse – 
Teilumbygningen – Rigshospitalet.
NB. Til alle kurser anbefales det, at man medbringer lidt at drikke og spise.

AFBUD
Hvis du udebliver uden at melde afbud, har du karantæne for 
deltagelse i de gratis aftenkurser på CeKU.

Kombikursus (18 pladser)
IV Adgang

Undervisning i teorien bag perifer IV adgang, anlæggelse af venflon på realis-
tiske fantomer og
anlæggelse af venflon på hinanden

Sutur
Gennemgang af suturering i skadestuen, infiltrationsanalgesi og materialevalg, 
suturering på fantom, træning i enkeltsutur, fortløbende sutur og sutur med 
tilbagesting
Kateter
Teoretisk undervisning i steril kateteranlæggelse, steril anlæggelse af kateter 
på realistiske fantomer.

Journaloptagelse og Objektiv Undersøgelse 
(12 pladser)

Målet med kurset er at give studerende redskaber til at kunne optage en 
fuldstændig journal og henvender sig derfor primært til studerende som er i 
begyndelsen af deres første kliniske ophold, til 6. sem studerende med særlig 
interesse eller som brush up for andre. Kurset indeholder:  Introduktion til 
journalens opbygning, gennemgang og træning i anamneseoptagelse samt den 
objektive undersøgelse.

Basal Neurologisk Undersøgelse 
(12 pladser)

Neurologisk undersøgelse er noget, der for mange medicinstuderende er en svært 
tilgængelig disciplin. Dette er et kursus i de praktiske færdigheder, der bruges 
ved undersøgelsen.
Kurset indeholder: Gennemgang af den neurologiske undersøgelse samt dem-
onstration af teknik og diverse håndgreb, indøvelse af systematik i neurologisk 
undersøgelse, træning i nogle af de vigtige undersøgelser på hinanden, mulighed 
for at bruge den indlærte undersøgelses teknik på rigtige patienter samt se 
eventuelle patologiske fund.

wOBS! Da kurset gennemføres med rigtige 
neurologiske patienter kræver kurset af hensyn til patienterne tilmelding af 

mindst 6 studerende.

Avanceret Genoplivning (6 pladser)
Målet med kurset er, at deltagerne skal kunne udføre korrekt basal og avanceret 
genoplivning, herunder fungere som team-leder.
Kurset indeholder: Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genoplivning 
inkl. rytmegenkendelse, defibrillering og medicinering efter gældende europæiske 
standarder, intensiv træning i praktisk basal og avanceret genoplivning på real-
istiske fantomer, træning i teamlederfunktionen i diverse realistiske hjertestop- 
scenarier

Avanceret sutur-kursus (8 pladser)
Nyt udvidet suturkursus udbydes på CEKU
Undervisningen er tilrettelagt med læge Martin Glud fra plastikkirurgisk afdeling 
på Rigshospitalet. Der vil blive undervist i forskellige avancerede suturteknikker 
og lokalanalgesi. Kurset er tænkt til alle jer der interesserer jer for suturteknik 
ud over den basale teknik der undervises i på 7 semester.

Ledundersøgelse (8 pladser)
Den nyeste tilføejelse til CeKUs kurser er undersøgelsen af led. Kurset er udviklet 
i samarbejde med Ovl Michael Krogsgaard og Ovl. Karen Lisbeth Faarvang og 
er allerede del af den obligatoriske undervisning på 7 semester. Der undervises i 
generelle og specifikke ledundersøgelser for OE og UE. Omfatter ikke columna.
Især relevant for 6 og 9 semester-studerende, før vikariat og for intereserede.

CeKU
CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE

STUDIET
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RASKE FORSØGSDELTAGERE 
SØGES

Raske forsøgsdeltagere mellem 18 og 40 år søges til 
et videnskabeligt forsøg. Formålet med forsøget er 
at undersøge, hvordan signalstoffet Prostaglandin 
D2 (PGD2) virker på hovedpine samt virkning 
på pulsårerne i hjernen og på hjernens blodgen-
nemstrømning. 

Baggrund: Nyere forskning viser, at migræne er 
forbundet med udvidelse af hjernens store arterier, 
og at en række karudvidende stoffer kan fremkalde 
hovedpine. PGD2, der er undersøgt i talrige forsøg 
med mennesker, er et naturligt forekommende 
karudvidende stof, der er påvist i hjerneblodkar 
og nerverne omkring disse. Det ønskes undersøgt, 
hvilken indflydelse dette stof har på hovedpine og 
hjernens blodgennemstrømning.
Hvor: Neurologisk afd. N01, Glostrup Amts Syge-
hus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.
Hvor tidskrævende: Du skal møde 2 dage à ca. 5 
timer samt til en forundersøgelse (ca. 45 minut-
ter)
Ulempegodtgørelse: 150,00 kr. pr. time.
Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 og 100 
kg., alder 18-40 år. Du må ikke lide af for lavt 
blodtryk, hjertesygdom eller andre væsentlige syg-
domme, og du må ikke have deltaget i forsøg eller 
undersøgelser, som har medført strålebelastning 
indenfor det sidste år.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske 
Komité, nr KA-20060044

Troels Wienecke, læge, Neurologisk 
afd. N01, Amtssygehuset i Glostrup.
Henvendelse på: Tlf. 43234514 / e-mail: 
trowie01@glo.regionh.dk

SORT VINTERJAKKE EFTER-
LYSES

Jeg var blandt de mindre heldige og kunne ikke 
finde min vinterjakke til 69 timersbar, da jeg skulle 
hjem om fredagen. Det er en sort vinterjakke med 
høj hals, hætte og to lommer, mærket er ladysoul. 
Jeg har haft den i nogle år og er virkelig glad for 
den. Jeg kan simpelthen ikke overskue en kold 
vinter uden den. So help me please! 

Ring 26 96 72 26. 
Yasmine 

VINDER AF MUNKSGAARD DANMARKS STORE KONKURRENCE FOR 
MEDICINSTUDERENDE ER FUNDET!

Vinderen af “sponserede lærebøger fra forlaget til resten af medicinstudiet” er:
Sidsel Vang, der læser på fjerde semester på Syddansk Universitet
Vi ønsker Sidsel Vang et stort tillykke med sponsoratet.

Munksgaard Danmark sponserer hvert år en studerende med lærebøger fra forlaget til resten af medicinstudiet. 
For at deltage i dette års konkurrence skulle den studerende i perioden 10. august -1. oktober 2007
komme med et bud på:

- Hvordan ser papirbogens fremtid ud?
- I hvor høj grad ønskes det, at lærebøger udstyres med digitalt
tilbehør?
- Hvordan forestiller du dig, at undervisningsmaterialer kan kombineres med internettet?

Vi har fået utrolig mange svar og takker rigtig mange gange for de gode bud, der er på fremtidens under-
visningsmateriale.
Der er ingen tvivl om, at digitale læringsmaterialer er efterspurgte på medicinstudiet. Samtidig kan vi også 
se af svarene, at bogen stadig har sin egen naturlige plads, da det er lettere at læse medicinstudiets omfat-
tende pensum på skrift end på en skærm. En kombination af bøger og digitalt materiale må derfor være den 
ideelle løsning på fremtidens undervisningsmateriale.

Gå ikke glip af næste års konkurrence...
Klik ind på www.munksgaarddanmark.dk og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

DEN AKUTTE PATIENT

REDIGERET AF TORBEN CALLESEN, KRISTIAN ANTONSEN, 

ERIKA F. CHRISTENSEN OG TORSTEN LANG-JENSEN

Kapitlerne i bogen er så vidt muligt bygget op 

omkring tre centrale tidsfaser: Hvad der skal ske

inden for hhv. de første fem minutter, den første 

time og det første døgn. Bogen lægger således op 

til indlæring af en objektiv systematik kombineret 

med tidsfaktorens betydning. 

MUNKSGAARD DANMARK 
– et forlag i Gyldendal

Hold dig ajour med nye bøger inden for faget medicin.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.munksgaarddanmark.dk

347 SIDER 
KR. 528,- 

(VEJL.)

ANNONCER
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FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3532 7490
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag, tirsdag & onsdag:
kl. 9.30 - 12.30 & 13.00 - 15.00
Torsdag:
kl. 13.00 - 18.00

Vidste du at...
du via FADLs rabataftale med Printsta-
tion (tidligere INKSTATION) kan få 20% 
rabat på genopfyldning af dine gamle 
printerpatroner samt på udskrivning af 
plakater?
Du får desuden 10% rabat på alt andet 
i butikken. Du skal blot huske dit 
studiekort med FADL-klistermærket 
på bagsiden. Du fi nder Printsattion på 
Falkoner Allé 71. 

Dagens Medicin
Som medlem af FADL kan du blive opdateret i din studietid om relevante em-
ner og nyheder i sundhedssektoren. Køb et abonnement på Dagens Medicin, 
der udkommer en gang om ugen året rundt. Som medlem af FADL er prisen 
295,- kr. pr. år. Normalprisen for et års abonnement er 745,- kr. Send en mail til 
abonnement@dagensmedicin.dk med navn, adresse og fødselsdato, så vil Dagens 
Medicin komme gennem brevsprækken derhjemme. 

Det sker i november
 » 6. nov.:  Vælgermøde på Panum

På grund af sygdom blev Lægevikarkurset i ”sår og sutur” den 3. oktober afl yst med 
meget kort varsel. Som erstatning for det afl yste kursus afholdes et nyt onsdag den 7. 
november kl. 15.30 – 19.30. Der er stadig ledige pladser for interesserede, og tilmelding 
sker som altid på FADLs hjemmeside fadl.dk/kurser i København.

Kurset fi nder sted på Panum i lokale 1.2.32 ved underviser Oluf Damgaard.

Codan Forsikring

Lægevikarkursus “Sår og Sutur”

I december måned udsender vi opkrævnin-
ger for din Codan Forsikring via FADL for 
året 2008 med betalingsfrist den 5. januar. 
Har du tilmeldt din forsikring til betaling 
via PBS, er fristen for betaling ligeledes 
den 5. januar 2008. 

I den forbindelse skal du være opmærk-
som på, at hvis du ønsker at udtræde af 
forsikringsordningen for året 2008, fordi 
du f.eks. bliver kandidat eller af anden 
grund ønsker at skifte forsikringsselskab, 
skal du huske at give besked til FADL.

Dette gælder også, hvis du ønsker at ned-
gradere din forsikring ved f.eks. at afmelde 
eller nedsætte summen for cykelforsik-
ringen eller ændre ulykkesdækningen fra 
1.000.000 til 500.000 kr. 

Vi skal have besked skriftligt enten via 
mail til kkf@fadl.dk eller brev SENEST 1. 
december 2007 (opsigelsesfristen er ifølge 
Codans regler 31/12 2007 med en måneds 
varsel). 

Du har dog stadig mulighed for at foretage 
ændringer i din forsikringsstatus når som 
helst i løbet af året, hvis du f.eks. ønsker at 
opgradere din forsikring med en cykelfor-
sikring eller en større ulykkesdækning. 

Det samme gælder, hvis du fl ytter sam-
men med et andet FADL-medlem, der 
også har en Codan Forsikring via FADL. 
Her er der mulighed for at opsige den ene 
parts indbo- og ansvarsforsikring og kun 
beholde ulykkesforsikringen, idet to per-
soner med samme folkeregisteradresse er 
dækket af den samme indbo- og ansvars-
forsikring. 

Husk, at forsikringsdækningen ophører, 
hvis du fl ytter din folkeregisteradresse til 
udlandet. 

FADL skal altid have besked skriftligt en-
ten via mail eller brev, og ved du allerede 
nu, at du ønsker at ændre din forsikring 
fra januar 2008, må du meget gerne give 
os besked inden fristen 1. december 2007.

Spørgskema
FADL er i øjeblikket ved at undersøge 
tilfredsheden blandt vores medlemmer, og 
de indkomne svar skal danne grundlag for 
nye, konkrete initiativer.  I den anledning 
har vi udarbejdet et spørgeskema med 
fokus på FADL som forening, FADLs Sekre-
tariat og FADLs kurser.

Vi håber, at du som medlem af FADL vil 
bakke op om projektet og har lyst til at 
udfylde spørgskemaet.

Du får spørgeskemaet i FADLs Sekretariat 
på Panum. Udfyld det og læg det i vores 
postkasse bag døren til Sekretariatet.

FADL
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FADL’S VAGTBUREAU
Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N 

EKSPEDITIONENS E-MAIL: 
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)   bj@fadl.dk (Beate Jørgensen)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag til onsdag: 9.00-16.00 
Torsdag: 9.00-18.00       Fredag: 9.00-14.00
Kursusafdelingen har lukket den første 
onsdag i måneden

VB MEDDELSER

ANNONCER
NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

OBS!

NY BRANDTEST

Når du skal forny din brandtest skal du fre-
mover gøre føl-gende:

1.Gå ind på adressen http//fadl.powerlearn.
dk.  (Husk lyd)

2.Dit brugernavn er din fødselsdato og dine 
initialer med stort og uden mellemrum. 

Et brugernavn kunne f.eks. være: 120584HJ
Vær opmærksom på at der altid kun er to 
initialer. Mellemnavne indgår aldrig.

Din adgangskode er:  Brandskole

Kan du ikke få adgang kontakt da VB – se punkt 
7.

3.Når du har indtastet disse oplysninger, trykker 
du ”log ind”. Du har nu mulighed for at vælge 
det kursus du er interesseret i – altså Klik på 
BRANDKURSUS 

Et pop op-vindue vil åbne, eller du vil blive 
spurgt om du vil tillade at det åbner. Tillad det 
midlertidigt. Exploreren vil så bede dig prø-ve 
igen – gør det.

Oversigten over modulerne vil så åbne i et nyt 
browservindue.

4.Du er nu klar til at gennemføre og bestå testen.

5.Hver gang du har bestået et modul klikker du 
på ”Oversigt” og kan så derfra gå videre med 
næste modul.

6.Det er vigtigt at du lytter – eller læser – in-
troduktionen igennem i alle moduler, da det gør 
testen væsentligt lettere.

7.Har du problemer med programmet, kan du 
kontakte Vagtbureauet på 35 24 54 04 eller e-
mail tj@fadl.dk.

HUSK:  BRANDTESTEN SKAL GENTAGES ÉN 
GANG OM ÅRET!

OBS. SIDSTE ANSØGNINGSFRIST 
NYT HOLD 1420
RIGSHOSPITALET - OPVÅGNING 
AFSNIT POTA 
 
POTA søger et FADL hold på ca. 12-14 venti-
latører. Dette i perioden fra den 1. december - 1. 
april 2008 (evt. forlængelse af denne periode). 
Oplæring vil fi nde sted på afdelingen i novem-
ber måned.
Det postoperative observations- og terapiafsnit 
POTA 2042 modtager over 9000 patienter årligt 
fra 13 forskellige kirurgiske specialer. POTA har i 
alt 18 senge, heraf 4 døgnsenge. Den gennem-
snitlige indlæggelsestid i afsnittet er 3 - 4 timer.                                                         
Arbejdet vil bestå i modtagelse, observation, 
pleje og behandling af voksne opvågningspa-
tienter. For yderligere information kan kompe-
tencebeskrivelse rekvireres på Vagtbureauet hos 
Gry Orkelbog-Andresen. Generelle informationer 
om afdelingen kan fi ndes på www.rigshospitalet.
dk under Abdominalcentre - Anæstesi og opera-
tionsklinik AN/OP.
POTA er en spændende og krævende arbejdsp-
lads med store muligheder for faglig og personlig 
videreudvikling.  Der vil blive sat høje krav til 
dine VT- kompetencer og der forventes at du 
er engageret og god til at arbejde tværfagligt. 
Du skal have bestået 7. semester og minimum 
have 200 VT-timer (gerne fl ere) samt have en 
grundlæggende kendskab til farmakologi. 
Gyldigt akkrediteringskort er påkrævet for at 
søge stillingen.

Arbejdstid: Mandag – torsdag fra kl. 12.00 – 20.00

Løn: MVS – holdløn. 

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 9. november inden kl. 10.00 via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer – tilmelding til hold. 
Ansættelsessamtaler vil fi nde sted på Vagtbu-
reauet og erfarne ventilatører vil blive prioriteret 
til stillingerne.    

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte Gry Orkelbog-Andresen på telefon 35 
24 54 02 eller pr. mail på go@fadl.dk

LÆGEPRAKSIS I LYNGBY SØGER 
FORMIDDAGSVIKAR FOR 
LÆGESEKRETÆR

Medicinstuderende søges som vikar for sekretær 
i lægepraksis i Lyngby, nær Klampenborgvej. 

Arbejdstid:  
3-4 timer  om formiddagen  mandag, tirsdag, 
torsdag og fredag
(onsdag  16.00 – 18.00) 

Tiltrædelse snarest og i 3 måneder, november, 
december  og januar, evt kortere.

Løn:
Overenskomst mellem HK/Privat og praktiser-
ende lægers arbejdsgiverforening.
Timeløn inkl. pension kr. 139,21

Ansøgningsfrist: 
hurtigst muligt. Ansøgningen sendes via 
hjemmesiden www.fadlvagt.dk  - København 
– for medlemmer – ledige job.

NYT MVS HOLD 1430 

GLOSTRUP SKADESTUE
Glostrup skadestue søger et hold bestående 
af 10 engagerende FADL-vagter med start 
den 1.december.

Glostrup Akut Modtager Centers patientind-
taget varierer efter ugedag og tidspunkt på 
døgnet. På hverdage modtages der mellem 
40 – 60 patienter og færre i weekenden, 
patienterne kommer hovedsageligt fra kl 
10.00 til kl. 20.00, hvor de praktiserende læger 
holder åbent. Ca. 10 – 15 patienter indlæg-
ges dagligt på observations afsnittet.
Optageområdet for Glostrup Hospital er på 
160.000 indbyggere og dækker kommunerne 
Glostrup, Ishøj, Brøndby, Albertslund, Høje 
Tåstrup og Vallensbæk indtil Region Hoveds-
tadens Hospitalsplan implementeres.
Hold 1430 arbejdsopgaver vil primær bestå 
med sygepleje indenfor de mindre skader, 
som f.eks. sårpleje, gipsning, vaccinationer, 
praktiske gøremål, m.m. Grundig oplæring vil 
fi nde sted på afdelingen i november. 
Det forventes at du er fl eksibel og inter-
esseret i at arbejde med mange tværfaglige 
samarbejdspartner, i et travlt arbejdsmiljø. 
Du skal minimum kunne tage 4 vagter pr. 
måned og have bestået 7 semester. Erfarne 
vagttagere vil blive prioriteret til stillingerne.                                                                                  
Gyldigt akkrediteringskort er påkrævet. 
Arbejdstid : Aftenvagter mandag til fredag 
og weekenden dag og aftenvagter.

Løn : 
MVS-holdløn

Ansøgningsfristen:
Mandag den 12. november kl. 10.00. Søg via 
www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmeld-
ing til hold – mærket ”Hold 1430”. Ansæt-
telsessamtaler vil fi nde sted på afdelingen.
Har du spørgsmål er du meget velkommen til 
at kontakte FADL vagtbureau ledende syge-
plejerske Gry Orkelbog på tlf. 35245402. 

VAGTBUREAUET
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IV- MEDICINGIVENDE HOLD 
1404 RIGSHOSPITALET

MVS- hold 1404 på Nefrologisk klinik P, 3133 
– 3134 Rigshospitalet, søger 2 engagerede 
FADL-vagter til daglig medicinadministration, 
med start pr. 1. december. 

Holdets arbejdsopgaver består i i.v.- og tab-
letadministration, samt blodprøvetagning via 
CVK. 
Andre arbejdsopgaver kan forekomme, såsom 
EKG og venfl onanlæggelse. Vi arbejder alle 
ugens dage (også helligdage) fra kl. 7 – 13. Vi 
er altid 2 fra holdet på arbejde samtidig.

Vi er 16 på holdet (fra 8. – 12. semester) og har 
været på afdelingen siden December 2006.

Du skal:  
- have bestået 7. semester
- have ca. 400 SPV-timer
- kunne arbejde 4-5 vagter pr. måned
- grundlæggende kendskab til farmakologi
- gyldigt akkrediteringskort
- kunne arbejde selvstændigt og håndtere at 
arbejde under tidspres. 
- være klar til nye udfordringer og have lyst til 
fast arbejde på vores hyggelige hold. 
(FADL–vagter med erfaring indenfor mediciner-
ing vil blive prioriteret)

 
Løn:
- MVS – holdløn   

Ansøgningsfrist: Fredag 19.november 2007 
kl.10.00 via www.Fadlvagt.dk – For medlemmer 
– tilmelding til hold – Hold 1404.
Ansættelsessamtaler vil fi nde sted på Vagtbu-
reauet.
       
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte holdleder Julie på tlf. 30265062

HOLD 1604 GENTOFTE HOSPITAL 
KLINISK BIOKEMISK AFDELING

Hold 1604 søger 2 nye holdmedlemmer 
Vi tager blodprøver og EKG, både på sen-
geafdelingerne og i ambulatoriet.
Afdelingen foretager selv grundig oplæring 
efter et fastlagt program med ca. 7 lønnede 
dagvagter. Forudgående “stikkeerfaring” er ikke 
nødvendig.
 
Vi dækker: 
3-5 dagvagter (7.30 - 15.00) pr. hverdag, samt 1 
dagvagt lørdag og søndag. 
1 aftenvagt (15.00 - 22.30) og 1 nattevagt (23.30 
- 7.30) alle ugens dage. 
Vi har bagvagtsordning. 

Krav:
200 SPV-timer 
Du skal kunne tage 4-5 vagter pr. måned - også i 
eksamensmånederne 
Da afdelingen bruger mange resurser på 
oplæring, skal du kunne blive på holdet min. 1 år.
 Grundig oplæring vil fi nde sted på afdelingen 
(7 dage)
 
1. 2.
7/12-07 7/12-07
10/12-07 10/12-07
12/12-07 11/12-07
13/12-07 13/12-07
14/12-07 14/12-07
17/12-07 18/12-07
18/12-07 19/12-07
20/12-07 20/12-07
   
Alle dage fra kl. 07.30-15.00, dog skiftende mø-
detid på dag 8.dag.
 Løn : SPV - holdløn

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte holdleder Henrik Andersen på: 
henrikan@hotmail.com 

Ansøgningsfrist: Fredag 19.november 2007 
kl.10.00 via www.fadlvagt.dk – For medlemmer– 
Tilmelding til hold – Hold 1604
Husk at skriv nr. på det oplæringsprogram du 
ønsker.

HOLD 4404 NEUROINTENSIV 
AFD. GLOSTRUP – NEUROLOGISK 
OVERVÅGNING

Vi er et lille velfungerende hold som søger et 
nyt medlem til vores team af EEG-overvågere. 
Hvis du kan lide at arbejde selvstændigt og er 
interesseret i neurologi, kan vi tilbyde rolige og 
hyggelige vagter med stort personligt ansvar 
samt et godt tværfagligt samarbejde med læger, 
sygeplejersker og neurofysiolog-assistenter.
Arbejdet består i anfaldsobeservation og anfald-
sregistring af epilepsipatienter mhp udredning 
og evt kirurgisk behandling. Hvis der ikke er en 
patient indlagt til EEG-overvågning indgår holdet 
i arbejdet på afdelingens intermediære afsnit. 
Oplæringen består af 2 betalte følgevagter på 
afdelingen med et holdmedlem samt 1 dag i 
Epilepsiklinikken med en læge. 

Krav:
Min 400 SPV-timer
Bestået 5. sem 
Gyldigt akkrediteringskort
At du kan tage 4 vagter om måneden
At du kan deltage i holdmødet d. 14. november 

Arbejdstid: 8-timers vagter. Døgndækkende fra 
mandag kl. 8 til fredag kl. 15 i ulige uger. Holdet er 
ikke dækkende på helligdage. 

Løn: CARD-holdløn 

For yderligere oplysning kontakt holdleder 
Ulla Strandbygaard på tlf. 22 29 08 36 / mail 
ullas@stud.ku.dk

Ansøgningsfrist mandag d. 12. november kl. 10. 
Ansøgning via www.fadlvagt.dk – for medlemmer 
– tilmelding til hold.
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d. 13. 
november.

VAGTBUREAUET
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Forkortelser
MR: Medicinerrådet
NMR: Det Nationale 
MedicinerRåd
IMCC: International 
Medical Cooperation 
Committee
IFMSA: International 
Federation of Medical 
Students’ 
Organisations
SCOME: Standing Com-
mittee on Medical Edu-
cation
WFME: World Federa-
tion of Medical Educa-
tion
AMEE: Association of 
Medical Education in 
Europe
MEDINE: Thematic 
Network on Medical 
Education in Europe
CPME: Association of 
European Doctors 
WoCoME/EMSA: Work-
ing Committee on Medi-
cal Education/European 
Medical Students’ Or-
ganisation

Medicinstuderende fra hele Europa til konference om 
medicinsk uddannelse i Amsterdam, juli 2007

MEDICINERRÅDET
- også nationalt og internationalt!

Medicinerrådet?
Kender du Medicinerrådet? Hvis du ikke ligefrem 
er direkte involveret, ved du sikkert alligevel, at 
Medicinerrådet er nogle af dem, der taler de studer-
endes sag på Panum; dem der sørger for, at de stud-
erendes meninger omkring arbejdsbelastningen på 
3. semester bliver taget alvorligt i Studienævnet, 
at de kliniske logbøger bliver opdateret og at der 
afholdes bogmarked. Det, der er hele pointen og det 
vigtigste i studenterpolitik: en god studieordning 
og et godt studiemiljø!

Den store verden 
MEN: Vidste du også, at Medicinerrådet ikke kun 
arbejder med medicinsk uddannelse på Panum? 
Selvom Panum selvfølgelig er verdens omdrejning-
spunkt (sådan føles det i hvert fald!), er det også 
klart, at man kan lære en del af, hvad der foregår i 
den store verden uden for murene på Blegdamsvej. 
Når det drejer sig om vores allesammens uddan-
nelse til at blive gode læger, er der mange andre 
end os, der har det samme lettere idealistiske ønske 
om den gode medicineruddannelse, både nationalt 
og internationalt. 

Den store verden på Panum
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Danmark 
ikke er det eneste land, hvor der uddannes læger. 
Der er MANGE andre medicinstuderende derude, 
der har både gode og dårlige erfaringer med arbejde 
med studieordninger, overflytningsproblematik 
og eksamensmetoder. Ligeledes foregår der i den 
”rigtige lægeverden” også uendelig meget forskning 
i medicinsk uddannelse. Har du nogensinde, på vej 
ned til undervisning i kælderen hos tandlægerne, 
passeret et kontor, hvor der står WFME på døren? 
Og har du nogensinde undret dig over, hvad der 
monstro foregår på den anden side af dette skilt? 
WFME er en verdensomspændende organisation, 
der udelukkende beskæftiger sig med medicinsk 
uddannelse: World Federation of Medical Educa-
tion! Og de bor på Panum!

IMCC og studenterpolitik?!?
Men WFME er ikke det eneste akronym, der be-
skæftiger sig med vores uddannelse. Der er faktisk 
mange mærkelige forkortelser, der dækker over 
interesse i at uddanne læger: AMEE, MEDINE, 
CPME, WoCoME/EMSA og SCOME, for at nævne 
nogle stykker. Som det nok bemærkes, indeholder 
disse forkortelser alle de samme to bogstaver efter 
hinanden: ME = Medical Education! Men lad os 
starte med et dansk akronym: NMR. 
NMR står for det ”Nationale MedicinerRåd” og er 
det officielle samarbejde mellem Medicinerrådet i 
Århus, Medicinerrådet i Odense og Medicinerrådet 
i København. Vi har nemlig allerede for mange år 
siden indset, at det er vigtigt at have sparring-
spartnere i resten af landet. De tre Medicinerråd 
mødes 1-2 gange i semestret og taler om nationale 
anliggender; det værende sig almengyldige prob-
lemstillinger som ”drop-outs” og dumpeprocenter 
eller mere ”flyvende” emner som workshops om en 
national bachelor i medicin. Det får vi meget givtig 
erfaringsudveksling ud af. 
Som nævnt er det dog ikke kun på landsplan, at 
der arbejdes med medicinsk uddannelse. Og det er 
her IMCC kommer ind i billedet.

IMCC, NMR og SCOME  
De fleste af jer har nok hørt om IMCC, men for lige 
at få det på det rene, er IMCC en paraplyorganisa-
tion for en masse grupper (f.eks. Bamsehospitalet 
og Exchange), der bl.a. arbejder med global health, 
menneskerettigheder og udveksling, og som med 
alle disse aktiviteter også er organiseret på ver-
densplan i verdens største studenterorganisation 
IFMSA – International Federation of Medical 
Students’ Associations. 
IFMSA fokuserer en del på at redde verden, men 
derudover har de også en gren, der udelukkende 
beskæftiger sig med medicinsk studenterpolitik. 
Denne gren hedder SCOME og er et stående 
udvalg omkring medicinsk uddannelse: Standing 
Committee on Medical Education. Heri samar-
bejder studerende fra HELE KLODEN omkring 

lægeuddannelsen. Det Nationale Medicinerråd, 
NMR, har et samarbejde med IMCC, der gør, at 
studenterpolitikere fra DIT fakultet er medlemmer 
af SCOME og kan hente international erfaring 
hjem. Hvilken eksamensform er bedst til kliniske 
færdigheder? Hvordan evaluerer man bedst et 
kursus i intern medicin? Skal vi have en fælles 
europæisk bachelor? Og kan en nyuddannet læge i 
Sydamerika lige så meget som en læge fra Finland 
eller Danmark?  Disse spørgsmål arbejder DINE 
studenterrepræsentanter med på internationalt 
plan! 

Medicinske studenterpolitikere 
internationalt
Danmark er med helt fremme i SCOME. Igennem 
de sidste mange år har studerende fra de dan-
ske medicinerråd arbejdet aktivt for at forbedre 
lægeuddannelsen herhjemme og i resten af verden. 
Vi har indhentet erfaring i udlandet til konkret 
videre arbejde i de lokale medicinerråd, ligesom vi 
har hjulpet andre lande på vej til et mere velfunger-
ende medicinsk studenterpolitisk system. Igennem 
SCOME kan vi deltage i internationale konferencer 
mellem medicinerrådene i både Europa og hele 
verden og lære en masse, der kan være både os 
selv og andre til nytte. SCOME og Studienævnene 
giver os mulighed for medindflydelse i international 
styrende og rådgivende organer (f.eks. på AMEE 

– Association for Medical Education in Europe eller 
som direkte samarbejdspartnere med WFME). Det 
er vigtigt, at de studerendes stemme bliver hørt 
– også internationalt i den ”store medicinske ud-
dannelsespolitik” – og vær sikker på, at vi gør vores 
bedste for at være med fremme, hvor det sker!   

Konklusion og take-home-message
Puh, det var vel nok en masse forkortelser! Men 
pointen er egentlig meget simpel: Medicinerrådet 
på Panum arbejder med medicinsk uddannelse på 
mange planer. Vi henter information og inspiration 
i den store verden og giver aktivt vores besyv med 
i udvalg og workshops. Vi samarbejder tæt med 
andre medicinske studenterpolitikere på nationalt 
og internationalt niveau og baserer vores uddan-
nelsespolitik ikke kun på intuition, men også på 
best evidence fra forskning og konferencer i ind- 
og udland! Medicinerrådet vil den bedst mulige 
lægeuddannelse. Vi er med fremme GLOBALT for 
at sikre en god studieordning, den mest optimale 
klinik og det bedste læringsmiljø LOKALT!

Formand for det Nationale Medicinerråd (National 
Officer on Medical Education)
Medlem af Medicinerrådet i København

Line Engelbrecht Jensen 
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IMCC MÅNEDSMØDE D. 14 
NOVEMBER KL 17:00
 
IMCC holder 
månedsmøde 
og alle er 
velkomne til at 
dukke op

og høre hvad det vil sige at være med i IMCC og 
høre hvilke projekter
der kører i København. HAr du længe overvejet at 
være emd i en gruppe i IMCC
men ikke kunne finde ud af hvordan du kom med 
så GRIB CHANCEN her
for at møde en fra den gruppe du gerne vil være 
med i og hør om det
spændende arbejde. Der vil være lidt sødt til ganen 
og kaffe til mødet.
 
Vel mødt til alle nye og gamle IMCC’er.

Mie Christensen
Lokalformand for IMCC København og EQUIP 
København.

SEX –IN THE STEEL CITY
”Inspirerende konference med 
spændende foredrag og work-
shops samt en fantastisk Moulin 
Rouge fest lørdag aften”

Hvert år afholdes der en stor 
konference i England, hvor med-
lemmer af sexekspressen fra hele verden inviteres 
for at udveksle erfaringer og få ny inspiration. D. 
12 -14 oktober blev ”the national commity” afholdt 
i Sheffield og 120 medicin studerende fra forskel-
lige lande deltog. Jeg var en af de tre heldige, der 
fik muligheden for at repræsentere  Danmark og 
sexekressen-dk.

På konferencen var der spændende foredrag om 
mediernes og pornografis indflydelse på unges 
opfattelse af sex samt et oplæg om ”sexuel abuse” 
og hvilke konsekevnser, det kan få for folk senere 
i deres liv. Det var nogle lærerige foredrag, hvor 
man både fik en bredere faglig viden samt nogle 
redskaber til undervsiningen. 

I en workshop, der handlede om ”gender issues”,  
prøvede vi på vores egen krop, hvordan det føltes 
at være fanget i en ”forkert krop”. England har et 
højt antal af teenage- graviditeter. På en anden 
workshop fik vi introduceret nogle af de dilem-
maer, som unge teennagere står I, når de skal 
vælge mellem en abort, eller om de skal beholde 
barnet. I anden workshop diskuterede vi nogle af 
de fysiologiske, psykologiske og sociale faktorer, 
der kan medføre en ”sexuel disorder”, og hvordan 
vi som undervisere kan afhjælpe nogle af proble-
merne ved bedre sekxual undervisning tidligt i 
deres skoleforløb. 

Lørdag aften var der en kæmpe moulin rouge fest, 
hvor der blev festet igennem af letpåklæte damer 
og mænd  ;-)

Til sidst vil jeg sige tak til de andre deltagere for en 
fantastisk tur og til IMCC og sexekspress-gruppen 
på panum for økonomisk støtte til vores tur.

Julie Therkildsen, stud. Med.  

SEX-ekspressen holder månedsmøde den første 
tirsdag i hver måned kl. 16-17

TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 45

Efterår
I oktober har man mere blod i øjnene, ser klarere, og 
behøver ikke længere drømme om vandet, det kolde 
hav og aftnerne, hvor månen skylles i land som en 
mine af messing. Overfrakken hvisker allerede om 
bedre tider: Stormenes uløselige ligninger og træer 
af læder i parkerne. De fremmedes tunger og san-
dets nye farve. Alle engle vil blive liggende pænt i 
deres kister, deres munde være fyldt med blade. (Et 
lidt dystert digt af Carsten René Nielsen)

Husk, at du er velkommen hvis efteråret – eller 
noget andet – sniger sig ind på dig og du trænger 
til nogen at snakke med!

Med venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst og Lise Lotz, 
akademisk medarbejder 

Religion og Humor IV: ” Latter og det 
totalitære”
Advarsel: denne klumme er ikke morsom, men læs 
den alligevel.  

Religionen fremstilles ofte som noget fast, et fast 
holdepunkt. Noget urokkeligt. Ikke mindst i disse 
tider, hvor der mangler holdepunkter i al almin-
delighed, ser man hvordan også de religiøse pro-
fileringer skærpes. Fundamentalisme kalder man 
det, hvis man vil være grov. De mest fanatiske af 
disse synspunkter vil direkte omsætte religionens 
lære til politik og moralske normer. Alt, hvad der er 
væsentligt for og i det enkelte menneske,  er udtrykt 
i samfundets politiske og moralske normer. Taleban 
er et udmærket udtryk for dette. Sovjetkommunis-
men, nazismen er andre ikke-religiøse udtryk.  
Man kan også kalde det et træk ved alle totalitære 
ideologier. Det totalitære er ikke morsomt, men det 
er altid nødvendig at gøre grin med det. 

Der findes også kristne samfund, der bruger evan-
geliet som en lov, der binder alle til at fælles udtryk 
for Kristi legeme. F.eks. skrev den store danske 
teolog Jesper Brochmand i forordet til sit store Uni-
versæ Theologiæ Systema fra 1633 en lovprisning 
af Christian d. 4, hvori Brochmand roser kongen 
med ordene ”Fra din regeringstiltrædelse har du 
arbejdet på, at alle dine undersåtter skulle tænke 
og tale ens om Gud og de guddommelige ting…” 
(Martin Schwarz Lausten „Danmarks kirkehis-
torie“ s. 161). 

Kendetegnende for samfund eller grupper, der har 
sådanne totalitære træk er manglen på distance og 
selvironi. Hvis nogle griner, er det psykopater som 
under dække af fromhed har fået magt og skruppel-
løst udnytter denne. ( Læs f.eks. afghaneren Khaled 
Hosseini’s fremragende bog ”Drageløberen”). Eller 
det kan være andre i magtens top, som ler af deres 
undertrykte fjender. At gøre grin med magten, kan 
derimod være livsfarligt. Det gælder hvis magten 
er politisk, eller hvis den er religiøs. 

Jeg er af den opfattelse, at mennesket altid inde-
holder meget mere, end man kan udtrykke. Også 
mere end der kan udtrykkes i et politisk program, 
i en moral eller særligt livsform. Derfor må man 
altid have et dobbelt forhold til samfundet og det 
politiske, ligeså vel som ens forhold til religionen 
aldrig kan formidles restløst.  Denne distance giver 
plads til humor og latter, fordi man godt ved, at alt 
menneskeligt ikke er identisk med, hvad det giver 
sig ud for at være. Netop af samme grund er lat-
teren og humoren farlig for den totalitære ideologi, 
fordi den påstår at være en restløs repræsentation 
af ideen.  

Studenterpræst Nicolai Halvorsen

Strikkecafeen Den Røde Tråd – nu med 
Thanksgiving
Tid: Torsdage 15.30-17.30

Sted: Sankt Hans Torv 30

Nærmere oplysninger kan fås på hjemmesiden, på 
35 32 70 94 eller lotz@adm.ku.dk
 
Studenterpræstens Debatforum: 
”Videnskaben og alt det andet”
Tid: Hver 2. tirsdag (i ulige uger) fra 15.15 – 17.15; 
semesterets næste møde er den 20. november.
Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1B, 1. sal, 
2200 København N

Nærmere oplysninger kan fås på hjemmesiden, på 
28 75 70 94 eller pnh@adm.ku.dk

OBS! ”Ateisme og religionskritik” 
– OBS! Ændret dato og lokale og ny 
debattør!
Med:
LARS QVORTRUP, rektor ved Danmarks Bibli-
oteksskole, filosof og forfatter. 
NICOLAI HALVORSEN, studenterpræst ved 
Panum (Natur- og Sund.). 
MALENE BUSK, idehistoriker, adjunkt, Arkitekt 
Skolen.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Ulla 
Pierri Enevoldsen, studenterpræst på RUC.

Tid: tirsdag den 13. november 2007, kl. 13.30-
15.30
Mødested: Auditorium 15, bygning 1, RUC 

Studenterpræsten står til rådighed
Præsten står til rådighed som samtalepartner; du 
kan komme anonymt og tale med præsten om det, 
der trykker dig, hvad enten det er stort eller småt. 
Det kan handle om eksamensangst, ensomhed, 
kærestesorg, studiestress, dårligt humør eller 
andet, og det behøver altså hverken at handle om 
tro eller kristendom. Præsten fører ingen journaler, 
og der er som regel ingen ventetid.

Du kan komme i studenterpræstens træffetid på 
Panum (onsdag og fredag efter aftale eller torsdag 
11-13). Du kan bestille en tid på 28 75 70 94 eller 
pnh@adm.ku.dk 

Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal 
giftes eller have dit barn døbt.

Husk at du på vores hjemmeside www.sund.
ku.dk/praest kan tilmelde dig vores nyhedsbrev og 
løbende blive orienteret om arrangementer mm.

www.sund.ku.dk/praest
Mail: pnh@adm.ku.dk / mobil: 28 75 70 94

INDRE ORGANER

Skal vi gå hjem til mig?
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KOM TIL GIMS 
ALTERNATIV 
LØRDAG, OG 
LÆR OM

AKUPUNKTUR og KLINISK HYPNOSE

Dato Lørdag d.10. november
Skema  kl. 13.00-15.00 Akupunktur
 kl. 15.30-17.30 Klinisk Hypnose
 kl.19.00 Aftensmad, hygge og fest for  
 dem som vil.

Akupunktur
En læge fra Dansk Medicinsk Selskab for Aku-
punktur kommer og fortæller om hvordan aku-
punktur bruges af læger.

Klinisk Hypnose 
Per Nilsson, alm.praktiserende læge, formand 
for Dansk Selskab for Klinisk Hypnose, holder 
foredrag med oplægget ”Hvad er hypnose? - og 
hvad er det ikke?”
(kliniske anvendelsesområder, se det ske! - en 
hypnosesession i praksis)

Tilmelding
Arrangementet  er GRATIS og ÅBENT 
FOR ALLE

Du behøver ikke være medlem af GIM, blot sende 
en e-mail til karin_limache@yahoo.se eller sende 
en SMS til 30234397 med – navn, telefonnummer 
og e-mailadresse, senest fredag d. 9. nov. Max 30 
pladser. Hvis du vil være med til aftensmad og 
hygge, skal der betales ind 50 kr for maden på 
GIMs konto som fås via e-mail. Drikkevarer betales 
efter eget forbrug.

Sted: Studenterrådet
Fiolstræde 10
1171 København K

DERFOR ER DER IND-
FØRT SYGE/RE-EKSA-
MEN! 
Svar på Anne Holms indlæg om 
syge/re-eksamen i sidste MOK

Anne Holm fra Medicinerrådet (tidligere MSR) 
mener at vide, at videnskabsministeren allerede 
sidst vinter besluttede, at vi skulle have syge/
re-eksamen på medicinstudiet. Påstanden er 
imidlertid forkert, og vi må i øvrigt undre os over, 
hvorfor Medicinerrådet vælger at fremføre dette 
netop nu, flere måneder efter de nye regler blev 
offentliggjort.

Det er helt korrekt, at både videnskabsministeren 
og andre politikere flere gange gennem de seneste 
år har talt om, at de ønskede forbedret adgang til 
syge/re-eksamen på universitetsstudierne. Netop 
derfor greb vi i Demokratiske Medicinere chancen, 
og skrev i foråret 2007 til videnskabsministeren 
Helge Sander, de uddannelsespolitiske ordførere 
for V, K, R, S, SF og Ø samt pressen. Her gjorde 
vi dem opmærksomme på det absurde i, at vi som 
medicinstuderende blev forsinkede i vores studier 
pga. manglende syge/re-eksamen, samtidig med at 
der er et ønske om flere færdiguddannede læger.

På baggrund af vores henvendelse stillede Ras-
mus Prehn (MF) fra socialdemokratiet en række 
§20-spørgsmål til besvarelse i folketinget, ligesom 
Jyllandsposten bragte en artikel om problemstill-
ingen under overskriften ” Medicinstuderende 
til kamp for reeksamen”. Videnskabsministeren 
svarede os selv, ved at love at han ville sørge for 
at den nye eksamensbekendtgørelse også sikrede 
syge/re-eksamen på medicinstudiet. Og netop her 
er selve sagens kerne – det har nemlig gennem flere 
år været sådan, at reglerne om syge/re-eksamen i 
eksamensbekendtgørelsen ikke fik nogen gunstig 
virkning på medicinstudiet, fordi vi har en ganske 
speciel studiestruktur i forhold til andre uddan-
nelser. Det specielle ligger i, at vi har studiestart 
to gange årligt, og derfor har studerende på alle 
semestre både i foråret og efteråret. På langt de 
fleste andre universitetsstudier har man kun studi-
estart i september, og derfor kører kun halvdelen 
af semestrene af gangen – typisk kører 1., 3., og 5. 
semester i efteråret, mens 2., 4., og 6., kun kører om 
foråret. Målt med omverdenens briller har vi derfor 
til en vis grad i mange år haft bedre reeksamina-
tions-muligheder end andre uddannelser, idet alle 
semestre kører to gange årligt. 

Det var på den baggrund, at vi i Demokratiske 
Medicinere valgte at henvende os til ministeren, 
for at bede ham sikre at også medicinstudiet var 
omfattet, når videnskabsministeriet udsendte nye 
regler for eksamen. Dette lykkedes heldigvis og 
den nye eksamensbekendtgørelse, hvor reglerne 
også omfatter vores noget specielle system på 
medicinstudiet, kom i sommers. Derfor stillede 
Demokratiske Medicinere forslag, der blev vedtaget 
i studienævnet, omkring indførsel af syge/re-eksa-
men på alle semestre, ved alle eksamener. Syge/
re-eksamen blev derfor en realitet fra forårsse-
mesteret 2008.

Mvh

Demokratiske Medicinere

RE: ER FADL UDE PÅ AT 
PROVOKERE OS?
 

Om FADL og akupunktur
Først vil jeg gerne berolige eventuelle nervøse 
medlemmer om at der hverken er investeret 
kontingentkroner eller penge fra strejkekassen i 
akupunktur. FADL støtter altså ikke “dette vås” 
med dine penge. FADL er blevet kontaktet af Aku-
punktur Lægehuset med det nævnte tilbud (15% 
rabat på alle behandlinger inkl. laserhårfjerning), 
og har valgt at videreformidle tilbuddet til med-
lemmerne i erkendelse af, at flere benytter sig af 
akupunktur som behandlingsmetode eller laser 
til hårfjernelse forskellige steder på kroppen, og 
at vi med aftalen kunne sikre en fornuftig rabat 
til foreningens medlemmer. FADL har ift. Aku-
punktur Lægehuset hæftet sig ved, at de 2 ejere 
er læger autoriseret i Danmark, og derved i stand 
til at identificere lidelser, som kræver yderligere 
diagnostik og behandling.
FADL anerkender at evidensen for akupunktur-
behandling er mangelfuld eller inkonklusiv, men 
har valgt at lade det være op til medlemmerne at 
vurdere den videnskabelige dokumentation.
 
Med venlig hilsen
Torben Kjær Nielsen
Formand, 
FADLs medlemsfordelsudvalg i København.

ER FADL UDE PÅ AT 
PROVOKERE OS?
Hvorfor skal man nu læse i sit MOK, at de læges-
tuderendes fagforening vil bruge medlemskontin-
gentet på at tilbyde medlemmerne rabat på behan-
dlinger med akupunktur? Er der ikke tilstrækkeligt 
med folk, der bekæmper den naturvidenskabeligt 
funderede og evidensbaserede lægevidenskabs 
forrang i forvejen? Er det virkelig nødvendigt med 
dette konceptuelle selvmord?

Man hører altid om, at akupunktur lindrer smerter 
og kvalme og har andre tilsvarende placebo-asso-
cierede effekter, men sjældnere om, at virkningen 
- som senest dokumenteret i en meget omtalt større 
undersøgelse - er lige så stor for såkaldt traditionel 
kinesisk akupunktur som for fuldkommen tilfældig 
nålepløren. Hvad betyder det? At akupunktørens 
egen forklaring om, hvad han gør, med meridianer 
og chakraer etc., er vås.

Alligevel fabler også “Akupunktør Lægehuset” om 
“kinesisk medicin” som noget særlig fint. Det er 
blot en “alternativ metode”. Som om der var noget 
som helst alternativ til dokumentation (som jo blot 
vil sige til virkning).

Jeg ville ønske, at FADL ville undlade at støtte 
dette vås med mine penge.

Morten Børre Nielsen

DEBAT

Debat

NÆSTE UGES MOK-
POLL: 90210-TEMA!
Hvem er din yndlings-beverly-
person? Afgiv din stemme på mok.
info 

Brandon Walsh, Brenda Walsh, Kelly Taylor, 
Dylan McKay, Steve Sanders, Andrea Zucker-
man, David Silver, Donna Martin, Cindy Walsh, 
Jim Walsh, Scott Scanlon, Nat Bussichio, Emily 
Valentine, Jesse Vasquez,  Clare Arnold, Valerie 
Malone, Ray Pruit, Susan Keats, Tracy Gaylian, 
Carly Reynolds, Noah Hunter, Gina Kincaid, Janet 
Sosna, Matt Durning. 

Sådan endte det - og hvilken finale
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MEDICINERRÅDET, MEDICIN-
ERLISTEN OG DEMOKRATISKE 
MEDICINERE 
inviterer til debat om 
bachelordelen af studiet mandag 
12. november kl. 16.15-17.30

Studienævnet for Medicin har nedsat et såkaldt 
”bachelorudvalg”, der skal komme med forslag til 
konkrete ændringer på ”bachelordelen” af studiet, 
dvs. 1.-6. semester. Vi er i denne forbindelse inter-
esserede i en bred dialog med jer andre studerende, 
og vi vil derfor gerne invitere alle interesserede 
til møde mandag 12. november kl. 16.15-17.30 på 
Panum. For lokale, se opslag på Panum! Emnet 
er som sagt bredt: ”bachelordelen” af studiet, dvs. 
1.-6. semester. 

Hvis du vil være med til at præge processen og 
debattere med de valgte studenterrepræsentanter 
fra Medicinerrådet, Medicinerlisten og Demokra-
tiske Medicinere, eller hvis du bare er nysgerrig, 
så er du velkommen. 

Mvh

Line Malmer Madsen 
 (7. sem., Medicinerrådet)
Simon Krabbe 
 (6. sem., Medicinerlisten)
Maria Eiholm Frederiksen 
 (7. sem. Demokratiske Medicinere)

DAGSORDEN TIL MØDE I 
MEDICINERRÅDET 
Torsdag den 8. november
Kl. 16.15 i sofastuen

Formalia
Godkendelse af referat
Tilbagemelding fra semestrene
Tilbagemelding fra udvalg
Orientering fra bestyrelsen herunder økono-
mi
Studienævn
Sundrådet
Valg
Pr-muligheder
Meddelser
Evt.

Hvis du har noget du ønsker diskuteret er du meget 
velkommen til at komme forbi.
Efter mødet vil det være muligt at få lidt til 
ganen.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

MEDICINERRÅDETS KANDIDATER 
TIL STUDIENÆVNET ER:

Sabrina Eliasson 8. sem.
Anne Holm, 11. sem.
Joachim Enemark Mygh, 5. semester 
Line Malmer Madsen, 7. semester,
Hans Jakob Hartling, 6. semester.

MR arbejder for: 
Medicinstudiet skal uddanne læger- fra 1. dag på studiet!
Mere klinik på basaldelen af studiet
Bedre og mere motiverede undervisere
Forståelse frem for udenadslære

Mere klinik på 
basisdelen
Der går alt for lang tid med 
laboratorieøvelser, spotsale 
og tykke fysiologibøger, før 
man får lov til at møde lægeverdenen. Dette gør det svært at se 
meningen med at lære de basale færdigheder i anatomi, fysiologi og 
ikke mindst biokemi. MR mener derfor, man bør have mulighed for 
at kunne melde sig til små fokuserede ophold i forbindelse med sin 
undervisning på 1.-5. semester. Kunne du fx. tænke dig at følge en 
klinisk biokemiker i sit arbejde i løbet af en dag, samtidig med at du 
læser din biokemi på 4. semester, eller måske at se en undersøgelse 
af hjertet på nuklearfysiologisk vis, samtidig med at du læser din 
hjertefysiologi? Dette bør være et tilbud til de studerende, som har 
behov for at få hængt sin teoretiske viden op på noget praktisk!

Bedre og mere motiverede undervisere
Det er alt for ofte, vi som studerende oplever at få en underviser, der fagligt har et højt niveau, men pæda-
gogisk set ikke er i stand til at formidle sin viden.
Er det ikke fedt når en underviser for en gangs skyld kan komme med eksempler på hvornår du skal bruge 
din viden ude i klinikken? Når de smider om sig med cases og anekdoter der gør stoffet relevant?
Vi vil arbejde for et større samarbejde mellem underviserne på basisdelen og dem i klinikken. Det vil både 
skabe større sammenhæng mellem de ting vi lærer på Panum og dem vi lærer ude i klinikudvalgene samt 
øge forståelsen blandt underviserne for, hvad vi bør 
kunne i sidste ende.
Forståelse frem for udenadslære
Lægestudiet handler alt for meget om udenadslære og 
alt for lidt om forståelse. Dette skyldes bl.a. den måde 
vores eksamener er skruet sammen på- og vi ved jo, 
at det er eksamensformen, der dikterer, hvordan vi 
læser. Der er for få eksamener, hvor man fx. må have 
hjælpemidler med eller 24/48 timers eksamener. 
Desuden afkræver studiet stadig for meget detailviden 
i undervisningen og til eksamen, hvilket resulterer i, 
at man lærer alle detaljerne jævnt dårligt i stedet for 
at lære det konkrete supergodt. Derfor skal bør alle 
kurser have en konkret målsætning så det fremgår 
tydeligt for de studerende, hvad der forventes af dem til eksamen.

MEDICINERRÅDET
Ikke så meget snak, bare bedre studie!

•
•
•
•

CHOLECYSTITIS

"Chole" in Grecian tongue stands for "the gall,"
"Kustis" for bladder, and 'tis known to all
"Itis" when added means an inflammation,
So there you have the simple explanation
Why it both suitableand right is
To use that long word "cholecystitis"
To designate a gall bladder inflamed -
At least for that word I cannot be blamed.

The microbes causing this disease get there
Most commonly by blood stream, for 'tis rare
For them to climb the bile-duct's steep ascent
When on inflammetory mischief bent.
The septic cocci, staph and strep, both will
Quite often cause this this very serious ill;
B. Coli, and B. Welchii too are found
And typhosus for flagellæ renowned.
Gall-bladder stones of course will aggravate

The ingravescent pathologic state
But inflammation can quite oft occur
Without such foreign  bodies being there.
The inflammation will be limited
To that smooth layer, the lining mucous bed,
But often penetrates right through the wall
To cause necrosis - which we gangrene call.
This ailment doth most curiously vex
those parous members of the female sex
Who having reached the settled age of fifty
Are very comfortably fat and thrifty.

The synptoms are not difficult to guess
Pain, vomiting and local tenderness
Felt well below the stiff thoracic cage
Just near the tip of ninth cartilage.

The muscles will react to irritation 
According to extent of inflammation ;
Lax if it be confined to the mucosa,

But rigid when it spreads to the serosa.

There will be fever and some constipation
Which may be taken in consideration
With great distension which you sometimes find
Which brings large-gut obstruction to your mind.
The symptoms have been aptly termed by some
"Appendicitis in the hypochondrium."

When diagnosing cholecystitis
Three things you must exclude, or must not miss-
Pleuro-pneumonia at the right lung-base
Which you must listen to in every case,
Appendicitis which gives rise to signs
Through lower down yet much on the same lines
And ulcer, leaking or inflamed, which may
Bowl out your diagnostic stumps some day.

UDDRAG FRA "THE ACUTE 
ABDOMEN IN RHYME" BY ZETA
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OPRYDNING I IT-JUNGLEN!

Skal jeg lede på Absalon, medicin.ku.dk, punkt.ku, SIS eller 
instituttets egen hjemmeside?
Medicinstuderende er travle mennesker, der bruger så meget tid på læsning 
og undervisning, at vi ikke har meget tid til trivialiteter som at finde under-
visningsmaterialer på nettet eller printe skemaer. Når vi i dag har brug for 
øvelsesvejledninger, eksamensopgaver eller læselister, skal vi hente information 
et væld af forskellige steder – noget findes på institutternes egne hjemmesider, 
mens andet findes i Absalon, og noget helt tredje på SIS, punkt.ku, Syllabus 
eller medicin.ku.dk. 
Demokratiske Medicinere synes dette er uhensigtsmæssigt - vi burde ikke bruge 
så meget tid på at lede efter materialer som skal bruges i undervisningen. Vi 
mener derfor, det er fuldt realistisk at vi, gennem vores indflydelse i studi-
enævnet, kan få gennemført en oprydning i Panums IT-jungle. 

Studerende til at rydde op
Absalon er blevet indført fra centralt hold på hele Københavns Universitet. 
Desværre har der ikke været nogen plan for, hvordan overgangen til Absalon 
skulle foregå. Dette har resulteret i nærmest kaotiske tilstande, hvor ingen rigtig 
har haft ansvaret for at få Absalon til at køre på medicinstudiet, og der har ikke 
været afsat tilstrækkelige ressourcer til at oplære sekretærer og undervisere i 

at bruge systemet. 
Et stort problem med Absalon er, at det meste materiale er så uoverskueligt placeret, 
at det ofte tager lang tid og utallige museklik at finde. Derudover er det bare ikke godt 
nok, at man ikke kan finde slides fra alle forelæsninger i Absalon – den slags burde 
være en selvfølge. Demokratiske Medicinere foreslår derfor, at alle studiematerialer, 
eksamensopgaver, øvelsesrapporter, cases, målbeskrivelser, forelæsningsnoter mv. 
skal samles i Absalon. Samtidig vil vi arbejde for, at der skal ansættes en gruppe 
IT-kyndige studentermedhjælpere, som skal have ansvar for at drive Absalon på 
medicinstudiet – præcis som vi har studerende ansat til at drive edb-studiesalen 
(MDB). På den måde sikres det, at Absalon drives af medarbejdere, som gennem 
egen erfaring kender behovet for lettilgængelige informationer og studiematerialer. 
Disse studentermedhjælpere vil også kunne undervise nye studerende og undervisere 
i, hvordan Absalon fungerer, og derved kunne sikre, at alle materialer fremover er 
lettere tilgængelige for enhver studerende. 

Hvornår skal jeg til undervisning?
For at få et godt grundlag for arbejdet med at rydde op i IT-junglen, spurgte Demok-
ratiske Medicinere, vha spørgeskemaer til forelæsningerne, alle studerende på 1. og 
2. semester. Vi fik i alt 235 svar – heraf svarede næsten 56%, at de ”kun i begrænset 
grad” eller ”slet ikke” synes det er let at finde ud af, hvilken undervisning der er 
obligatorisk.  Vi ser dette som en klar indikation for, at skema-systemerne bør 
forsimples. Skemaerne som Syllabus spytter ud er ikke særligt brugervenlige - det 
fremgår fx ikke hvilken undervisning der er obligatorisk og hvilken der er frivillig. 
Demokratiske Medicinere arbejder derfor for, at få forbedret adgangen til letfor-
ståelige skemaer, hvor alle relevante oplysninger om undervisningen fremgår. 

Nye muligheder
Der er lige nu mange problemer med IT-systemerne her på studiet, og når vi får 
dem redt ud er vi nået langt. Men udover at beskæftige os med de nuværende 
IT-problemer, vil vi i Demokratiske Medicinere også gerne sætte gang i lidt mere 
nyskabende IT-projekter. Optagelse af forelæsninger som lægges ud på Absalon, 
er én mulighed. Tænk bare hvor dejligt det ville være at kunne trykke på pause, 
midt i en forelæsning, eller måske se den samme forelæsning flere gange. En anden 
mulighed er, at bruge vores computere til mere interaktive cases, hvor man som 
studerende indtager rollen som behandlende læge, og derved får afprøvet sin viden 
og ser konsekvenserne af sine behandlingsvalg. Der findes masser af software til 
sådanne interaktive patientforløvb, som allerede bruges ude i verden. Nu hvor vi har 
fået computere til eksamen, giver dette også muligheder for mere kliniske eksamener 
vha. interaktive cases – både på bachelordelen og i de mere kliniske fag.
Disse eksempler på, hvordan teknik kan bruges til at forbedre medicinstudiet, 
benyttes som sagt allerede på flere udenlandske universiteter, Demokratiske 
Medicinere mener, at tiden nu er moden til også at afprøve dem her i København. I 
første omgang i en mindre gruppe, måske kun på et enkelt semester eller et enkelt 
hold, hvorefter det skal evalueres. Med en god evaluering i ryggen tror vi, at der er 
gode muligheder for at indføre nye tekniske tiltag på studiet.

HELT KONKRET ARBEJDER VI FOR AT:
Alt undervisningsmateriale samt alle informationer om kurserne skal samles 
under Absalon. Dette inkluderer målbeskrivelser, øvelsesvejledninger, fore-
læsningsnoter, læselister, eksamensopgaver osv.
Der skal ansættes studentermedhjælpere til at drive Abalon og organisere alt 
det materiale som findes på nettet.
Materialet skal være ordnet efter ét logisk system, som er ens for alle kurser, 
alle undervisere og alle semestre.
Flere undervisningsmaterialer bør være tilgængelige på nettet. Der er desværre 
stadig mange forelæsere der ikke lægger deres slides online.
Der bør afprøves nye tekniske muligheder i undervisningen. Hvis de fungerer 
og evalueres positivt, skal de integreres i den traditionelle undervisning. 

•

•

•

•

•

SÅ ER DER VALG TIL STUDIENÆVNET IGEN!
Du læste helt rigtigt – den 3. december sender universitetet dig tre stemmesedler 
med posten sammen med en frankeret svarkuvert. Det er nemlig igen tid til valg til 
de styrende organer – det vil for lægestuderendes vedkommende sige studienævnet 
for medicin, akademisk råd samt universitetets bestyrelse. 

VI STILLER OP!
Demokratiske Medicinere stiller naturligvis op til alle 3 valg, og vi har brug for 
din stemme, så vi forsat kan arbejde for at forbedre medicinstudiet og sikre mere 
indflydelse til alle studerende. Som vi også skrev i sidste MOK, har vi derfor valgt 
at præsentere vores politik-program og begynde vores kampagne en måneds tid 
inden valget, fordi vi ønsker, at valget skal handle om reelle studenterpolitiske ideer 
og holdninger, i stedet for hurtige valgparoler og den evige diskussion om hvilket 
2 ugers kursus der endnu engang bør flyttes mellem 4., 5. og 6. semester. I denne 
udgave af MOK vil vi gerne sætte fokus på løsning af problemerne omkring den IT-
jungle, man som studerende skal finde rundt i, for at finde frem til målbeskrivelser, 
eksamensopgaver, forelæsningsnoter eller oplysninger om hvilke undervisning der 
er obligatorisk. Vi håber, du vil tage dig tid til at læse vores politikprogram og tage 
stilling. Vi vil også sætte pris på at høre fra dig, hvis du har spørgsmål, eller hvis 
du bare gerne vil diskutere studenterpolitik.

Med venlig hilsen

Demokratiske Medicinere

WWW.DEMOKRATISKMEDICIN.DK

STUDENTERPOLITIK
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BASISGRUPPE-OVERLEVELSES-
ORDBOG
Eller
”Hvad der sker når man bliver for 
hurtigt færdig med mok”

SYMS: ”det er jo fuldstændig side-245-i-Geneser, 
det her”
MOK: ”jeg skal ha en dej med bov og lort inden jeg 
skal ned og lave the pump og se DUM”
Klubben:”Det er jo en totalt nonsensgøglet kø, men 
jeg er med i Husmandsgruppen og har armbånd”
Rusvejledningen:”Nu går turen til Prag, via Hal-
løjland, Grønland og Atlantis, men det ka også 
være det mo’satte”
GIM: ” Åbent kraniebrud, siger du? Rp. Akut au-
rakontrol og irisanalyse”
SEHAT: ”wolla, du er syg mand”
Grillgruppen: ”En pølse i munden er bedre 
end…”
IMCC: ”Nå, så du vil gerne ha en MR skanning? 
Hvor meget HIV-medicin tror du vi ku få for det I 
Afrika? Eller et eller andet gas”
SAMS: ”take two of these and call me in the 
morning”
SAKS: “wouw, total 2.0 vicryl, dér”
SATS: “Årh, hvad – jeg tog lige en kørsel 1 i firma-
bilen til Klinik i dag. Wiiiuuuwiiiiuuu”
Sexekspressen: ”Heller 28 i klassen, end 1 i Klub-
ben”
PHILM: ”Måske hvis vi sørgede for gratis fluffere, 
kunne vi få flere medlemmer”
Filmklubben, P’8n: ”Vi er fra Legendernes Tid (det 
er en film, siger de)”
MR: ”DM og Medicinerlisten er nogle idioter”
DM: ”MR og Medicinerlisten er nogle idioter”
Medicinerlisten: ”DM og MR er nogle idioter”
Sundrådet: ”Ihh, altså, ham mav har jo snart alle 
stemmer i Sundrådet, med alle de basisgrupper”

Vi kan ikke finde på flere

Evt. vredesudbrud, klager, osv., kan sendes på mail 
til øvhvorvardetstrengtatdeskrevdetomminbasis-
gruppellerenandensmendetvarsåstrengtatjegal-
ligevelskriverogbrokkermigisærfordidetsletikkee
rdetvoresgruppehandlerom@mok.info

Mav og Mia Joe.. og lidt AP, men han er bange 
for at rage uklar med flere end han allerede 
er/MOK-red.

Mok - poll
Afstemningen fra sidste uge handlede om den bedste bar under 69-timers bar. Der var meget tæt løb mellem 
tour de france bar og boy band bar, men til slut skulle det vise sig at vinderen blev...... [lyden af trommevir-
vel]..... med 18,6% ..... [trommevirvel igen] .....mod boy band bars 17,1%....... [trommevirvel igen]........

TOUR DE FRANCE BAR !!!!!

MEN OGSÅ UDDRAG FRA NOGLE AF

DE ANDRE GODE BARER:

GØGL
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HVAD TÆNKER DINE NON-MEDICINERVENNER, NÅR 
DER GÅR FAGSNAK I BRANDERTEN?

OSTENEKROSE

HORNLØG

CHOKOLADECYSTE

ØJEÆBLE

KNOGLECHIPS

GØGL
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Bliver du læge til vinter?

Lægeforeningen

Så vil Lægeforeningen gerne
invitere dig til kandidatfest 
og overlevelseskursus.

På overlevelseskurset får du 
tips til overgangen fra stud.
med. til læge.

Det er gratis at deltage i arran-
gementerne, og det kræver, at 
du melder dig til.

Gå ind på www.laeger.dk,
klik på kitlen og se, hvordan 
du kommer med.

På gensyn
Lægeforeningen / Yngre Læger


